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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Despacho

CIA Nº: 0722593-69.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Readaptação de Função com redução de carga 

horária, por motivo de tratamento de saúde, da servidora GERALDA 

APARECIDA GUTIERREZ ANDRADE, Técnico Judiciário, matrícula 6823, do 

Fórum da Comarca de Cuiabá/MT.

 O Laudo Pericial n. 318745, declara as limitações laborais da servidora, 

devendo exercer função compatível com a sua limitação laboral, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 12/06/2018, ficando em 

readaptação de função, com diminuição da jornada de trabalho em 02 

(duas) horas diárias.

 Analisando os autos, vislumbro que o pedido da servidora merece 

acolhimento, pois a readaptação funcional encontra previsão no art. 30, da 

LC 04/90. Vejamos:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

Assim, diante da recomendação médica, DEFIRO o pedido de readaptação 

de função da servidora, para o período de 12/06/2018 a 08/12/2018, 

conforme laudo médico pericial.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 15 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1289267 Nr: 4695-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETOR DE APREENSÕES DO FORUM DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, expedi edital dos veículos com alienação.

Decisão

CIA n.º 0075074-53.2018.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) AMAURI JOSÉ ELIAS, Matrícula nº. 25929, Oficial de Justiça, 

lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2013/2018.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 078/2018/GRHFC, comunicou que o servidor é efetivo e 

estável no cargo de Oficial de Justiça, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 10/05/2013 a 

10/05/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº: 0727556-57.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de readaptação de função com redução de carga 

horária, em prorrogação, por motivo de tratamento de saúde formulado 

pela servidora DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA, Analista Judiciário, 

matrícula 23502, lotada na Secretaria da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT.

 O Laudo Pericial nº 317968, de 16/07/2018, declara que a servidora 

apresenta limitação na sua capacidade laborativa para exercer as 

atribuições do seu cargo, devendo exercer função compatível com a sua 

limitação laboral pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir de 

09/05/2018.

 Analisando os autos, conforme laudo médico apresentado, verifica-se 

que a requerente faz jus à readaptação de função com redução de carga 

horária da jornada de trabalho, cujo direito está previsto no artigo 30 da Lei 

Complementar nº 04/1990:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de prorrogação de readaptação de função 

da servidora com diminuição da carga horária em 02 (duas) horas diárias 

para o período de 09/05/2018 a 04/11/2018, conforme laudo médico 

pericial apresentado.

 Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias.

 Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

aguarde-se o término do período de readaptação.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTIMONTEIRO DA SILVA

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

Divisão Administrativa

Edital

Edital de Intimação nº 006/2018 – Prazo 10 (dez) dias

Assunto: Intimação dos proprietários e das Instituições Financeiras, para 

manifestarem acerca da existência de alinações ou a existência de algum 

óbice à inclusão dos bens relacionados abaixo da hasta publica da 

segunda temporada de 2018.

1- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria
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Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo Ford/KA Flex Nacional, Cor Preta, Placa NJS-7771, 

Fabricação/Modelo 2010/2010, RENAVAM 00193834529, possui Alienação 

Fiduciáriaem favor de BV Financeira e Investimento.

2- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Fiat/Palio Fire, Cor Prata, Placa KAB-4173, Fabricação/Modelo 2005/2005, 

RENAVAM 00849195535, possui Arrendameto Mercantil.

3- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Motocicleta Ymaha/Fazer YS 250, Cor Vermelha, Placa APK-7488, 

Fabricação/Modelo 2007/2008, RENAVAM 00940919788, possui Alienação 

Fiduciária.

4- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo VW/Gol 16v, Cor Verde, Placa JYZ-4626, Fabricação/Modelo 

1999/2000, RENAVAM 00719494419, possui Alienação Fiduciária Banco 

Itaú S/A.

5- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo VW/Pointer CLI 1.8, Cor Verde, Placa NBN-5090, 

Fabricação/Modelo 1994/1995, RENAVAM 00137965460, possui Alienação 

Fiduciária Banco Itaú S/A.

6- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo GM/Monza SL EFI, Cor Prata, JDP-8690, Fabricação/Modelo 

1992/1993, RENAVAM 00606234870, possui Arrendamento.

7- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo VW/Gol GTS, Cor Azul, Placa BBC-7890, Fabricação/Modelo 

1993/1994, RENAVAM 00615891985, possui Alienação Fiduciária Banco 

Finasa S/A.

8- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo Fiat/Palio Fire, Cor Cinza, Placa ALH, Fabricação/Modelo 

2003/2004, RENAVAM 00814810888, possui Alienação Fiduciária.

9- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo Fiat/Palio Fire, Cor Verde, Placa DIY-4622, Fabricação/Modelo 

2003/2004, RENAVAM 00815785500, possui Alienação Fiduciária Banco 

do Brasil S/A.

10- AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da 

Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Veículo Fiat/Uno CS 1.5, Cor Azul, Placa BLU-0534, Fabricação/Modelo 

1993/1993, RENAVAM 00608361313, possui Alienação Fiduciária 

Consórcio Nacional Panamericano S/A.

11 AUTOS N.º 4695-61.2018.811.0041(Código 1289267) Juízo da Diretoria

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Motocicleta Honda/CG 125 Fan, Cor Preta, Placa KAG--5995, 

Fabricação/Modelo 2006/2006, RENAVAM 00883438747, possui Alienação 

Fiduciária Cifra S/A.

12 AUTOS N.º 16031-98.2014.811.0042(Código 374792) 11ª Vara Criminal

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Motocicleta Honda C/100 Biz ES, Cor Preta, Placa JZZ-0518, 

Fabricação/Modelo 2003/2003, RENAVAM 00809450968, possui Alienação 

Fiduciária Queiroz Center Motos Ltda.

Certidão: Certifico que nesta data impulsiono os autos para expedir e 

publicar o Edital de Intimação aos proprietários e das Instituições 

Financeiras, para se manifestarem acerca da existência de alienações ou 

algum óbice á inclusão dos bens relacionados que se encontram aptos à 

terceira temporada de praça, dos veículos que estão despositados no 

pátio deste Fórum, no prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Cuiabá, 

20 de agosto de 2018. Ana Rita Gonçalves Pinheiro.

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2018.

Ana Rita Gonçalves Pinheiro. Gestora Adm. Central Praça e Leilão

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233154 Nr: 2482-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SAADEDDINE LTDA - ME - ( 

CANADA TUR), SAMIR SAADEDDINE, SEBASTIANA MARIA DE CAMPOS 

SAADEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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$ 

1.228,88 (um mil e duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), 

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

forma separada, sendo R$584,94 (quinhentos e oitenta e quatro reais e 

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

R$614,44(seiscentos e quatorze reais e quarenta 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.: 764476 Nr: 17126-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BATISTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-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$ 

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.: 935696 Nr: 52435-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM 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
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 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.: 1173731 Nr: 41645-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSÉ MARCHIORETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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.: 393373 Nr: 28852-16.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL SERVICE LTDA, SANDRO ENRICO DE 

ARAUJO, ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, EMMANUEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

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

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

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

5.573,06 (cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 2.786,53(dois mil e setecentos e oitenta e seis 

reais e cinquenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 2.786,53(dois mil e setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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.: 856663 Nr: 58951-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA DA SILVA RONDON

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

IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNEIA F ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-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.: 1116358 Nr: 17203-10.2016.811.0041

 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: LUZIA NUNES DA SILVA 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 DA SILVA - 

OAB:8184-A

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

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

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

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.: 828439 Nr: 34292-51.2013.811.0041

 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: AILSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/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$ 

512,96 (quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$256,48(duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta 

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

256,48(duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito 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.: 781602 Nr: 35211-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

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

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

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

862,30 (oitocentos 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$431,15(quatrocentos e trinta e um reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 431,15(quatrocentos 

e trinta e um reais e quinze 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.: 953485 Nr: 1766-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUDOVICO FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/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$ 

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.: 873387 Nr: 12125-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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.: 873664 Nr: 12339-94.2014.811.0041

 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: ERICA DE SOUZA FERREIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 453910 Nr: 25584-17.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBÉRIO SOUZA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7670/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$ 

626,06 (seiscentos e vinte e seis reais e seis 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$212,63(duzentos 

e doze reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa e ao 
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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.: 710633 Nr: 3608-17.2011.811.0041

 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: VALDELI CAMARGO DOS SANTOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

626,60 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$213,17(duzentos 

e treze reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885391 Nr: 20103-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDY LUCAS DE SOUZA

 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

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

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

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

554,99 (quinhentos e cinquenta e quatro reais noventa e nove centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,56(cento e 

quarenta e um reais e cinquenta 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.: 885391 Nr: 20103-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDY LUCAS DE SOUZA

 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

 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$ 

811,95 (oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$398,52(trezentos 

e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de 

taxa 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.: 438034 Nr: 15684-10.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 885801 Nr: 20380-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAROLINE LIMA DE MORAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 418098 Nr: 5043-60.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 872711 Nr: 11569-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA HONÓRIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

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

OAB:13241-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.: 951846 Nr: 845-04.2015.811.0041

 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: EDINALDO PEREIRA BORGES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 352822 Nr: 23137-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE FRANCISCA DA SILVA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

714,93 (seiscentos e quatorze reais e noventa 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 R$301,50(trezentos 

e um reais e cinquenta 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735884 Nr: 32280-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONYMO ALVES OLIVEIRA, JOSÉ ALBERTO MELLO 

DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MELO DE OLIVEIRA, LUIZ ROBERTO 

MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO ALCIDES BORTOLINI, ARNALDO JOSÉ 

BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 52.896,88 (cinquenta e dois mil e oitocentos 

e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

16.448,44 (dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e 

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

10.000,00 (dez mil reais), para fins da guia de taxa. E para a parte 

requerida o valor de R$ 16.448,44 (dezesseis mil e quatrocentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins da guia de taxa. 

Ficam cientificados de que deverão 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.: 383007 Nr: 18474-98.2009.811.0041

 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: WEDSON RODRIGUES CABRAL

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB: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$ 

625,54 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro 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$212,11(duzentos e doze reais e onze 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.: 408522 Nr: 450-85.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. C. S. P., LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, 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

 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$ 

700,67 (setecentos 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$287,24(duzentos 

e oitenta e sete 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.: 839479 Nr: 44008-05.2013.811.0041

 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: ACDO, ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385209 Nr: 20889-54.2009.811.0041

 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: NILO DE PAIXÃO PINTO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

886,44 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$413,72 (quatrocentos e treze reais e setenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$443,22(quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 
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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.: 911449 Nr: 37807-60.2014.811.0041

 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: GILVAN BUZAHR DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 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.: 898580 Nr: 28774-46.2014.811.0041

 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: ANITA ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gabriel augusto camilo 

anchieta - OAB:17687

 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$ 

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.: 801664 Nr: 8098-14.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR COTELO DAL PISSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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.: 338162 Nr: 8902-55.2008.811.0041

 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: DENISE AUXILIADORA CRUZ DE AMORIM

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

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

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

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

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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 341674 Nr: 11954-59.2008.811.0041

 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: NADIA VANESSA DE MOURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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 
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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.: 798034 Nr: 4422-58.2013.811.0041

 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: LEANDRO PASTORIZZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727848 Nr: 23747-87.2011.811.0041

 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: ILDAMAR CAMILO STIVAL

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

633,11 (seiscentos e trinta e três reais e onze 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$ 219,68(duzentos e 

dezenove reais e sessenta e oito 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.: 326780 Nr: 82-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE RODOLFO FRANCO RIBEIRO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

747,54 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro 

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$334,11(trezentos e trinta e quatro reais e onze 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.: 172481 Nr: 21262-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DOMINGAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-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$ 

586,63 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta 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 

R$173,20(cento e setenta e três reais e vinte 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.: 777698 Nr: 31067-57.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRAM ALVES CORDEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

603,97 (seiscentos e três reais e noventa e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 190,54(cento e 

noventa reais e cinquenta e quatro 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.: 447513 Nr: 21396-78.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVOLA PIENA RESTAURANTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 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: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

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

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

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

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.: 897378 Nr: 27820-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA ZARDINI DOURADO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 307001 Nr: 16153-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍLSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10.216/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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 792547 Nr: 46643-90.2012.811.0041

 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: VCDS, CESAR DA SILVA SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 802535 Nr: 9000-64.2013.811.0041

 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: ADEMILSON DE SOUZA SANTOS

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

SEGUROS

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

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

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

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

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.: 365801 Nr: 4042-74.2009.811.0041

 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: ELIENE DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO A. CIARI DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:130053 SP, THIAGO CONTE OFREDO TEDESCHI - 

OAB:OAB/RJ 190008

 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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 896399 Nr: 27302-10.2014.811.0041

 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: LUIZ KOVALSKI DA CRUZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 399919 Nr: 32685-42.2009.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMENSÃO CONTABILIDADE (LUCLÉCIA RONDON 

PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DÉCIO DE ARAUJO FILHO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

ARRUDA - OAB:3009/MT, VERA LÚCIA DE SOUZA - OAB:9364 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR - OAB:8592/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

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

devidamente INTIMADA à parte embargado, 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.: 820323 Nr: 26565-41.2013.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 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:OAB/MT 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$ 

558,21 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte 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$ 144,78(cento e 

quarenta e quatro reais e setenta e oito 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.: 778759 Nr: 32181-31.2012.811.0041

 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: MARCIO ANDRE VITORIO DE ASSIS

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

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

OAB:12.790-A/MT
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 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$ 

667,53 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), 

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

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

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

254,10(duzentos e cinquenta e quatro reais e dez 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.: 881501 Nr: 17703-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO VIRIATO DE ARRUDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

578,73 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 165,30(cento e 

sessenta e cinco reais e trinta 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.: 370604 Nr: 7147-59.2009.811.0041

 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: DANIELA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC DONALD´S COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633/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$ 

572,92 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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$159,49(cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1196534 Nr: 3466-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON MATHEUS DA COSTA SILVA, FABÍOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 41, certifico que foi deferido o 

pedido da justiça gratuita solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761869 Nr: 14368-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE NASSIF DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 168, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 10800-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, ALCEDO 

FERNANDES ALONSO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a manifestação retro, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 10800-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, ALCEDO 

FERNANDES ALONSO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 
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decisão/despacho de fls. 58 proferido dia 05/06/2018, colaciono-o para tal 

fim: Visto. Ante a manifestação retro, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1187847 Nr: 542-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR SANTOS SILVA, ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, AJ1 Administração Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA EVANGELINA SILVA 

MACHADO - OAB:10.460/MA, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho de fls. 36 proferido dia 07/06/2018, colaciono-o para tal 

fim: Visto. A RECUPERANDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 

27/30, a fim de reconhecer erro material ao final da parte dispositivo que 

determinou a habilitação do valor de R$ 24.440,98, para pessoa diversa do 

habilitante. O Administrador Judicial manifesta “pelo provimento integral 

dos Embargos de Declaração” (sic – fl. 33). Parecer do Ministério Público 

também pelo provimento dos embargos (34/35). Com efeito, os embargos 

de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais 

falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou 

suprir omissões verificadas na decisão embargada (CPC/2015 – art. 

1.022). De fato, assiste razão a embargante tendo em vista que constou 

na parte dispositiva como sendo a parte habilitante Francinaldo Carneiro 

da Silva (fl. 26), quando na realidade deveria constar Aldair Santos Silva. 

Assim, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para suprir o erro 

material, fazendo constar na parte dispostiva a a seguinte redação: Ante o 

exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho esta 

Habilitação de Crédito e determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão no quadro de credores da recuperanda, do crédito de titularidade 

do habilitante ALDAIR SANTOS SILVA, no valor de R$ 24.440,98, 

classificado como trabalhista. No mais, permanece tal como foi lançada à 

fl. 26. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1290481 Nr: 5058-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONABE GIRÃO SILVA FERREIRA, LARC 

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, 

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - OAB:19458/O, RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

JONABE GIRÃO SILVA FERREIRA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LARC CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP (Código 1104288), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 19, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

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

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 19, foi 

efetivada via DJE nº 10261, publicado em 23/05/2018.

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

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

albis o prazo sem qualquer manifestação.

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

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo de atualização do 

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

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

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

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

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

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

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161017 Nr: 36354-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO, ELIEL DE FREITAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA - OAB:14.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito proposta por Eliel de Freitas 

Rodrigues pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Posto Park 10 Ltda., que tramita nesta 

Vara Especializada sob o n. 978293. Embora devidamente intimada pelo 

DJE nº 9881, de 18/10/2016, a parte autora deixou de se manifestar nos 

autos, o que resultou na sua intimação pessoal para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1°, do CPC. 

Expedido o mandado de intimação através de oficial de justiça, não foi 

possível a intimação da parte autora conforme se infere na certidão de fl. 

14. [...] Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de condenar a 

requerente em honorários advocatícios, vez que a relação processual não 

chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1193961 Nr: 2696-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, GONÇALO BENEDITO 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

08/02/2017, proposta por Gonçalo Benedito de Almeida, visando habilitar o 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda, na classe trabalhista.Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua 

no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 
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parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206488 Nr: 7024-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, JONATHAN DA COSTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONCECA Z. DA SILVA - OAB:15.863, JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 27/03/2017, 

proposta por Jonathan da Costa Correa, visando habilitar o valor de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda., na classe trabalhista. [...] Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador 

judicial que inclua no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o 

crédito da parte autora no montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206741 Nr: 7248-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, REGINALDO MARIANO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Trata-se de habilitação de crédito proposta por Reginaldo Mariano da Silva 

pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Aurora Construções e Incorporações Ltda., que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 985434. Embora devidamente 

intimada pelo DJE nº 10096, de 05/09/2017, a parte autora deixou de se 

manifestar nos autos, o que resultou na sua intimação pessoal para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

§ 1°, do CPC. Expedido o mandado de intimação através de oficial de 

justiça, não foi possível a intimação da parte autora conforme se infere na 

certidão de fl. 18 [...] Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte 

autora ao pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de 

condenar a requerente em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206773 Nr: 7278-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MARIA ROZA 

ILDEFONSO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - 

OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, se houver.Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, vez que a relação processual não chegou a se 

aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206824 Nr: 7326-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, JONIVAL SOUZA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

24/03/2017, proposta por Jonival Souza Conceição, visando habilitar o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções e Incorporações 

Ltda, na classe trabalhista. [...] Considerando, portanto, que a parcela do 

FGTS tem natureza trabalhista, estão corretos todos os valores 

constantes na certidão emitida pela Justiça Especializada, os quais 

deverão ser incluídos no quadro-geral de credores da recuperanda, vez 

que decorrentes da relação de trabalho desenvolvida pela parte autora 

anteriormente à distribuição do pedido da recuperação judicial. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de agosto de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241752 Nr: 18622-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, CELSO SEBASTIÃO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ADREI MARCANTE - 

OAB:MT 11.373, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

04/08/2017, proposta por Celso Sebastião Leite, visando habilitar o valor 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda, na classe trabalhista. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como determino a exclusão 

de valores eventualmente incluídos no quadro-geral de credores da 

recuperanda.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259519 Nr: 24227-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DIAS DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 17/10/2017, 

proposta por Gilson Dias da Silva, visando habilitar o valor de R$ 

11.064,98 (onze mil sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora 

Construções Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista.

[...]Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

11.064,98 (onze mil sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1038607 Nr: 40889-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE COMINETTI PIRAN, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Considerando que a AGC ocorreu em 22/05/2018, tendo, inclusive, o plano 

sido homologado em 20/07/2018, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos requerendo o que entender 

pertinente.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152596 Nr: 32868-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. C. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E 

PERFILADOS LTDA - EPP, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065, LETICIA 

PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT - OAB:

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, volte-me concluso.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1185530 Nr: 45722-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO 

LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DA FESTA

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

OAB:13536, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto ao parecer do Ministério Público de fls. 38/39.

Determino à Secretaria que promova a retificação do polo passivo da 

demanda, para fazer constar a empresa Garantia Locação para Festa e 

Eventos Ltda. ME.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720089 Nr: 11203-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMITARIA AGUA NA BOCA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:6256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, volte-me concluso.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1006578 Nr: 26196-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar acerca das petições de fls. 110/111 e fl. 115.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1217189 Nr: 10612-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BRANDÃO, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito proposta por Camila Brandão em desfavor de Grupal 

Agroindustrial S/A.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado às fls. 20/21, substituindo 

os documentos desentranhados por cópias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 978944 Nr: 13536-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ALVES DE QUEIROZ, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos

 Intime-se o impugnante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto aos pareceres do administrador judicial e do Ministério Público de 

fls. 41/46 e fls. 50/52, respectivamente.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 406699 Nr: 38585-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE TAL, ANTONIO RODRIGUES DE 

SOUZA, ASSOCIAÇAÕ DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO 

JOÃO DEL REI-AMOC DEL REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

- OAB:6095, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Vistos

 Diante do noticiado às fls. 194/195, intime-se a autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, acostar aos autos documentos que possibilitem a 

comprovação da alegada invasão.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204952 Nr: 6449-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES BARCANUFE RODRIGUES, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito proposta por Euripedes Barcanufe Rodrigues em 

desfavor de Grupal Agroindustrial S/A.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado às fls. 15/16, substituindo 

os documentos desentranhados por cópias.
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Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024882-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA OAB - 824.130.961-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (RÉU)

ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (RÉU)

DHIEGO HENRIQUE BARRETO (RÉU)

ELIANE DA SILVA NEVES (RÉU)

LUCIANA SOUZA SANTOS (RÉU)

DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (RÉU)

ELZA DA SILVA NEVES (RÉU)

ODIRLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ROSALIA RIBEIRO TELES (RÉU)

ROBSMAR DA SILVA NEVES (RÉU)

CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (RÉU)

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ERIKA P. FERREIRA (RÉU)

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOELIO SILVA DESIDERIO (RÉU)

WESLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

GESO LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ALMIR BATISTA COSTA (TESTEMUNHA)

WILMAR BATISTA DOS PASSOS (TESTEMUNHA)

CLAUDIO ADÃO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANDRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EGIDIO FRANCELINO FILHO (TESTEMUNHA)

DIEGO FERNANDES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Junto neste ato a decisão 

p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d e  a g r a v o  d e  i n s t r u m e n t o 

1007883-71.2018.8.11.0000, bem como as informações prestadas ao 

relator. 2. Mantenho a decisão ataca pelos seus próprios fundamentos. 

Cuiabá, 20 de agosto de 2018 Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016105-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016105-36.2017.8.11.0041. AUTOR: JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: 

JULIMAR ANTONIO CORREA Vistos em correição ordinária. 1. Intimo a 

parte autora para que, no prazo de cinco dias manifeste-se nos autos com 

relação a possível litispendência com os autos de numeração única 

1021827-85.2016.8.11.0041. 2. Isto porque, as duas demandas, 

aparentemente versam sobre a mesma área, com as mesmas partes. 3. 

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cuiabá, 

16 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1033213-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PISCICULTORES TANQUE-REDE DO LAGO DO MANSO 

(OPOENTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO (OPOSTO)

OSMAR FRONER DE MELLO (OPOSTO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1033213-78.2017.8.11.0041. OPOENTE: ASSOCIACAO DE 

PISCICULTORES TANQUE-REDE DO LAGO DO MANSO OPOSTO: OSMAR 

FRONER DE MELLO, HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO Vistos 

em correição. Associação de Piscicultores Tanque-Rede do Lago do 

Manso, representada pelo seu presidente Silvio Dias, ajuizou a presente 

ação de oposição contra Osmar Forner de Mello, Helia Maria Moreira 

Pacheco de Mello, visando à proteção possessória de um imóvel rural 

denominado Fazenda Nossa Senhora das Promessas, localizada no 

município de Chapada dos Guimarães/MT. Menciona que é parte na ação 

possessória (nº. 1006053-78.2017, em trâmite nesta Vara Especializada) 

e que o imóvel vindicado pela parte oposta, onde obtiveram o deferimento 

da liminar, mesmo o mencionado imóvel pertencendo à Furnas. A audiência 

de justificação realizada naquele feito é nula, pois ocorreu à sua revelia, 

sendo, ainda, do conhecimento deste juízo que a documentação posta 

para análise naquela oportunidade era “adulterada”. O Decreto Federal nº. 

95.911/88 autorizou a desapropriação de uma área com 4.691 hectares 

pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, incluindo a 

propriedade do Sr. Sebastião de Oliveira, sucedido pelos opostos. 

Sugerem que a alegação de propriedade dos opostos esta maculada e 

não merece prosperar, posto que o Sr. Sebastião de Oliveira foi 

indenizado da mencionada desapropriação, recebendo o pagamento no 

mesmo dia através do seu irmão e procurador Sr. João de Oliveira, no 

mesmo período quando os opostos já alegavam o exercício da posse. 

Adiante, apontam que a empresa pública deve compor o polo passivo da 

lide, tendo em vista se tratar da legítima proprietária do imóvel, bem como 

apontam a nulidade da audiência de justificação realizada nos autos da 

ação possessória pela ausência de citação validade da associação 

opoente já constituída antes da realização do ato. A inicial foi instruída com 

os documentos de fls. 20/272, pdf. Instado, o d. Promotor de Justiça 

opinou pela extinção da lide em razão da ilegitimidade da parte opoente, ré 

nos autos da ação possessória nº. 1006053-78.2017, em apenso (fls. 

280/281,pdf). Analisando a inicial, este juízo determinou que a parte autora 

emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, para: 1) adequar a inicial da 

ação ao que determina o art. 682 do CPC, pois tinha ajuizada a ação 

apenas contra uma das partes. 2) regularizar a questão da ilegitimidade, 

pois não se pode defender em nome próprio direito alheio. 3) adequar o 

objeto, pois como em ação possessória não se discute domínio, também 

na oposição à ação possessória o domínio não pode ser o objeto de 

discussão. Isto posto, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para, 

querendo, emendar a inicial, sob pena de INDEFERIMENTO da inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC. No id 12445331, a parte autora emendou a 

inicial para incluir no pólo passivo os nomes de SILVIO DIAS e SILVANO 

DIAS. Com relação à questão da posse, limitou-se a dizer que estavam 

“demonstrando claramente nos autos, que a posse nunca existiu frente 

aos documentos carreados nos autos”. Com relação à Furnas, afirmou 

que desejam chama-la à lide para produzir provas na ação de 

reintegração de posse. O d. representante do Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do feito, eis que a parte autora não retificou 

os pedidos, continua confundindo conceito de posse e propriedade e 

ainda o reconhecimento de falsidade documental, não sendo este o meio 

adequado. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de oposição visando à 
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proteção possessória de um imóvel rural com área de 2.972 hectares, 

objeto da matrícula nº. 978, fls. 226 do Livro 3-A, CRI de Cuiabá, 

denominada Fazenda Nossa Senhora das Promessas. O parecer 

ministerial merece colhida, tendo em vista que oportunizada a emenda à 

inicial a parte não o fez, pois apesar de discorrer sobre princípios, posse 

e fraude, não retificou os pedidos da inicial, qual seja, o reconhecimento 

de posse em favor de Furnas. Se não bastasse, com a emenda para 

incluir no pólo passivo os réus SILVIO DIAS e SILVANO DIAS, atendendo 

ao que determina o art. 682 do CPC, acabou por criar outra situação 

incompatível: o patrocínio simultâneo. Sim, os mesmos advogados que 

defendem os opostos acima na ação possessória nº. 1006053-78.2017, 

em apenso, propuseram a presente ação contra eles. Segundo o 

parágrafo único do art.355 do Código Penal é vedado o patrocínio 

simultâneo: Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou 

procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou 

sucessivamente, partes contrárias. Aliás, nem precisaria de artigo 

prevendo uma vedação tão óbvia. Além disso, a parte oponente deixa 

esse juízo perplexo ao mesmo tempo que afirma que exerce a posse há 

dois anos, requer o reconhecimento da posse em favor de Furnas e 

depois se verifica que a opoente foi criada em 2017! Vale ressaltar que as 

questões relativas à posse da área ainda serão decididas na ação 

principal, eis que a liminar se dá apenas com o juízo perfunctório. É na 

instrução que os debates irão se aprofundar, portanto, não cabe ação 

oposição para fazer prova na possessória, conforme afirmou. As provas 

na possessória ainda serão realizadas de acordo com os pontos 

controvertidos a serem fixados, com a participação das partes. Enfim, 

considerando que a parte não emendou os pedidos contidos na inicial, 

conforme determinado, bem como, não tem legitimidade para fazer pedido 

em nome de FURNAS, deve-se aplicar o parágrafo único do art. 321 do 

CPC: 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. (destaquei) 

Ante o exposto, com fundamento no Parágrafo Único do artigo 321, 

cumulado com 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais, mas mantenho suspensa a sua cobrança por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condena-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, diante da inexistência de angularização da lide. 

Transitada em julgado a decisão, nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se o feito com as baixas de praxe. INTIMO a parte autora, via DJE, 

desta sentença. Dou ciência ao Ministério Público. Com relação à certidão 

do Sr. Gestor jusficando o atraso no envio dos autos conclusos para esta 

magistrada, ressalto que a decisão desta magistrada será proferida no 

pedido de providência que foi determinada a abertura. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020403-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (ADVOGADO(A))

INGO GERALDO GUNTHER (AUTOR(A))

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALFREDO LEMES DA COSTA (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado de Intimação 

do Requerido para desocupar o imóvel e a Parte Autora tem o prazo de 

CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS 

POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a 

sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020403-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (ADVOGADO(A))

INGO GERALDO GUNTHER (AUTOR(A))

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALFREDO LEMES DA COSTA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do 

Provimento 56/2007-CGJ, item 6.1, e com fundamento nas Resoluções 

4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, foi 

expedido(s) Mandado(s) e a Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS 

para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE 

CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a sua condução 

ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007322-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ (ADVOGADO(A))

IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO GARCIA (RÉU)

VITOR LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos em correição. 1. Intime-se a parte ré para 

apresentar suas razoes finais em 15 dias; 2. Após faço-me os autos 

conclusos para sentença.Entendo desnecessária a manifestação do 

Ministerio Público, pois apesar de existir um conflito coletivo na área, no 

caso destes autos o conflito é individual. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022806-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES (ADVOGADO(A))

ARENIL DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA JESUS DA SILVA (RÉU)

WALTER SANTOS DO NASCIMENTO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição. Trata-se de 

reintegração de posse, com pedido de liminar, proposta por ARENIL DOS 

SANTOS, em face de SELMA JESUS DA SILVA e WALTER SANTOS DO 

NASCIMENTO, tendo por objeto os lotes 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 11 do 

loteamento Quintas do Bandeira II, nesta comarca. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 14378416; 14378424; 14378428; 14378438; 14378445; 

e 14378449. Decido. Compulsando os autos, verifico que a inicial carece 

de documentos essenciais ao deslinde do processo, que deverão ser 

juntados aos autos, antes mesmo de se analisar o pedido liminar. Desta 

feita, antes de analisar o pedido liminar determino, nos termos do artigo 

321 do CPC, que a parte autora, no prazo de 15 dias cumpra as seguintes 

determinações: 1) Junte documentos pessoais da parte autora. 2) Delimite 

as áreas que pretendem a ação possessória, com a adequada indicação 

de sua localização, e a identificação clara da área sobre a qual se requer 

a proteção possessória, juntando: memorial descritivo (assinado por 

profissional habilitado e ART) e croqui de localização do imóvel e 

coordenadas georreferenciadas, preferencialmente e, se possível plotado 

em imagem de satélite; 3) Inscrição no IPTU por se tratar de lotes urbanos. 

Cuiabá, 10 de agosto de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018323-37.2017.8.11.0041. AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO 

EDIFICIO SAINT MIKHAEL RÉU: AQUILES RODOLFO FALCAO Vistos. 

Condomínio Residencial Saint Mikhael ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse com pedido de tutela de urgência contra Aquiles de 

tal, posteriormente identificado como Aquiles Rodolfo Falcão, visando à 

proteção de imóvel urbano localizado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro 

Duque de Caxias, nesta Capital/MT. Narra que a área em litígio fica nos 

fundos do mencionado condomínio e é constituído da Área de 

Preservação Permanente – APP, cuja exploração é totalmente vedada por 

lei, da qual é responsável pela manutenção e faz divisa com o Parque Mãe 

Bonifácia. Ocorre, no entanto, que em meados de 2017 o réu ignorou a 

cerca e invadiu o imóvel, onde além de promover o desmatamento, plantou 

bananeiras, sem sua ciência ou anuência, incorrendo em ato ilícito. Por fim, 

aponta que na área existe um sistema de esgoto do prédio. Ao final, pugna 

pelo deferimento da tutela e a procedência da ação. Instruiu a inicial com 

os documentos carreados no id. 8115472 ao id. 8144574. Ao receber a 

inicial, este juízo designou audiência de justificação para analise do pedido 

de tutela, além de determinar a citação e intimação do réu para o ato, 

conforme decisão lançada ao id. 8123080. O réu foi citado e intimado do 

ato em 03/07/2017, conforme certidão juntada ao id. 8685386. Em seguida, 

este apresentou contestação (id. 9011488) arguindo que reside no mesmo 

endereço há 74 (setenta e quatro) anos e que jamais cometeu qualquer 

ato ilícito, incluindo o apontado pela autora. Acusa a parte autora de 

deslealdade e má-fé por induzir, indevidamente, o juízo a acreditar não 

saber de quem ele se tratava, haja vista que já enviou um funcionário a 

sua residência a fim de obter o número de seu telefone, mas jamais entrou 

em contato, em atitude de maior desrespeito. Preliminarmente, sustenta 

que sua posse é exercida há muitos anos e não desde 2017, conforme 

faz crer a inicial, fato que enseja o indeferimento da liminar pretendida. Em 

seguida, induz a tempestividade da defesa apresentada antes da 

audiência de justificação. No mérito, acusa a parte autora de manipular 

informações, indicando que a posse do terreno lhe pertence. Nega o 

desmatamento da área, pois desde antes do falecimento de seu pai, 

Amaro de Figueiredo Falcão, em 11/11/1981, já ocupavam a posse sobre 

uma área de 9.050 m², posse esta adquirida através de uma Carta de 

Aforamento datada de 10/04/1953, portanto, há várias décadas. Reitera 

que viveu sua infância e juventude na área e lá foi construída, inclusive 

fazendo uso da água do Córrego Mãe Bonifácia com a anuência do 

Exército Brasileiro, a quem sempre respeitou os limites da divisa dos 

imóveis. Aponta, em seguida, que jamais teve problema com quaisquer de 

seus vizinhos, fato que comprova o exercício de sua posse mansa e 

justa. Ressalta, ainda, que construiu um muro e abriu um portão com 

acesso ao imóvel em litígio para continuar zelando de sua posse, mas, 

também, para se proteger das constantes invasões de bandidos ao 

imóveis na região desde a criação do parque, isso tudo muito antes da 

construção do empreendimento residencial da autora, que somente foi 

entregue no ano de 2004, comprovando novamente que sua posse é muito 

anterior àquela indicada na inicial. A despeito do exercício de sua posse, 

alega que tem plantado no imóvel: cacau; manga; limão; laranja; 

bananeiras, antigas e novas; groselha; bambuzal; goiabeira, dentre outras. 

Nega que tenha desmatado e recente plantação no imóvel, alega que uma 

clareira foi aberta na área em razão da extração do bambuzal morto, pelo 

grande risco de incêndio deste, bem como pela limpeza e construção de 

cerca feita pelo parque, fatos que o motivaram a planta as bananeiras 

novas. Adiante, induziu que o exercício longevo, manso e pacífico desta 

posse lhe garantiu a prescrição aquisitiva por meio da usucapião, em 

detrimento ao título de domínio apresentado pela parte autora. Em seguida, 

deduz pedido contraposto a fim de que seja mantido na posse do imóvel, 

em detrimento da parte autora, inclusive com a concessão de medida 

liminar. Por fim, requer o recebimento da defesa; o indeferimento da tutela 

pretendida pela autora, bem como sua manutenção na posse; a prioridade 

na tramitação; a improcedência do pedido possessório, em razão do seu 

direito à usucapir a área; condenação da autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a defesa com os 

documentos carreados no id. 9011499ao id. 9012099. Durante a audiência 

de justificação, realizada em 17/07/2017, as partes concordaram em 

realiza perícia técnica na área a fim de definir os limites do condomínio, 

bem como o suposto desmatamento sobre a APP e seu responsável. 

Assim foi nomeado perito e determinada sua intimação para apresentar 

proposta de honorários. Ao final do ato, foi esclarecido que a perícia 

serviria para subsidiar, inclusive, futura tentativa de acordo entre as 

partes, tudo conforme o termo lançado ao id. 9020272. No id. 9312369, 

sobreveio impugnação à contestação, pela parte autora, onde aduz que o 

réu reconheceu o cometimento do desmate, além do plantio das 

bananeiras em sua área. Classificou de injusta a tentativa do réu 

apropriar-se do imóvel, pois sabidamente este não lhe pertence. Ao final, 

aponta que o réu não faz jus à prescrição aquisitiva do imóvel, pois sua 

posse, além de não ser longeva, não é justo, bem como reitera os termos 

contidos na inicial. No id. 9951942, o perito apresentou proposta de 

honorários, entretanto, a instada ao pagamento destes, a parte autora 

pugnou pela sua desistência alegando que a despesa não foi autorizada 

pelos condôminos, tudo na petição de id. 11805797, acompanhada da ata 

da assembleia (id. 11805818). Vieram os autos conclusos. Decido. 

Preclusa a produção da prova pericial, passo à análise do pedido de tutela 

antecipada e do pedido liminar contraposto, haja vista que superada a 

fase postulatória com a formação do litígio e apresentação da defesa. Pois 

bem, em que pese a parte autora tenha formulado pedido para concessão 

de tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC), o fez com fundamento na 

ação especial (art. 554 e ss. deste mesmo caderno), da mesma forma 

como fez o réu, razão pela qual ambos os pedidos serão apreciados sob 

o mesmo fundamento. 1. Da liminar Para concessão do pedido liminar, 

incumbe a parte autora comprovar que preenche os requisitos do art. 561 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou 

seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, 

ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo 

exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou 

qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse 

mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson 

Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio 

utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter 

corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao 

tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se 

constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou 

os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 

931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando em posse 

decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta 

ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse 

será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a 

necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor 

merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere 

destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação 

jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação 

se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se 

coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica 

acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito 

ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e 

fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e 

acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer 

demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a 

uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com 

relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 

Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: § 2o 

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Nos autos em testilha, a 

autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse, em 

cognição sumária, não exauriente, capaz de ensejar o deferimento da 

liminar, conforme passo a expor. Ao argumento de que sua posse era 

exercida na parte de trás de seu terreno, área dividida entre o muro do 

condomínio e o Parque Mãe Bonifácia, a autora não carreou aos autos um 

único documento que demonstrasse vestígios de que ao menos cuidava 

daquela parte. Pelas fotos acostadas no id. 8115472 e id. 8115470, 

nota-se a existência de um muro dividindo a área de lazer do condomínio e 

o imóvel em litígio situado atrás deste, em um parte mais baixa, cercado, 

mas sem qualquer acesso interno por parte da autora. Com a recusa da 

parte autora na produção de prova pericial a fim de constatar o 

desmatamento e o exercício da posse, face a recusa de seus 

condôminos, o feito não foi instruído de maiores provas capazes de 
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ensejar o deferimento da liminar, razão pela qual, não preenchidos 

satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente, não 

comprovado o exercício da posse pela parte autora, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse formulado por esta. Situação diversa 

apresenta o réu, pois ao formular o pedido contraposto na contestação, 

instruiu sua defesa com documentos capazes de, também, em cognição 

sumária, comprovar que exercia a posse sobre a área, em detrimento da 

parte autora. Conforme a carta de aforamento (id. 9011503), o réu 

comprova que o imóvel foi o imóvel foi cedido à sua mãe, Idalina Elvira 

Falcão, em 18/05/1953, ou seja, há 64 anos, pela importância de Cr$ 

900,00 (novecentos cruzeiros), contando com área de 9.050 m². Chama, 

também, atenção deste juízo a certidão acostada pela autora no id. 

8115467, onde é possível notar que a área do condomínio faz divisa 

justamente com a área Benedito Falcão, pessoa de sobrenome idêntico 

com o do réu. Não bastasse, na diversas declarações acostadas no id. 

9011551 ao id. 9011693, Amarílio Ferreira Mendes, João Benjamin dos 

Santos Filho, João Taques do Espírito Santo, Marly Brekenfelds Santana, 

Olímpio Santana de Almeida, Sebastião Teodoro Borges, Sonia Maria de 

Faria e Márcia Conceição Araújo Santos indicam, de forma uníssona, que 

o réu sucedeu seus pais na posse do imóvel e que estes sempre tiveram 

posse daquele espaço, inclusive com o plantio e instalação de cerca viva, 

mesmo antes da construção do muro com portão. Corrobora, ainda, com o 

entendimento deste juízo as fotos trazidas ao id. 9012051, onde se 

verifica que o muro e o portão instalados na divisa da área não são 

recentes, este, inclusive, tem sinais de ferrugem, demonstrando que sua 

instalação pode ser muito anterior ao ano de 2017. Assim, resta 

cabalmente preenchido o primeiro requisito para concessão da liminar, 

qual seja, o exercício da posse. No que tange ao esbulho, data de sua 

ocorrência e a continuação na posse turbada, verifico que tais requisitos 

também estão satisfatoriamente demonstrados, posto que quando do 

ajuizamento do presente interdito possessório pela parte autora, inclusive 

com seu requerimento liminar de reintegração na posse. Isto posto, 

demonstrados os requisitos legais, novamente, em cognição sumária de 

provas, nos termos do art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado pelo réu Aquiles Rodolfo Falcão contra Condomínio 

Residencial Saint Mikhael a fim de que ele seja mantido na posse do 

“quintal” localzado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque de Caxias, 

nesta Capital/MT. 2. Dos pontos controvertidos Controvertem as partes 

sobre a posse de um imóvel urbano localizado nos fundos do Condomínio 

Residencial Saint Mikhael situado à Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque 

de Caxias, nesta Capital/MT, onde a parte autora alega que existe uma 

APP e um sistema de esgoto do condomínio e o réu aduz que planta 

árvores e mantém vigilância. Por se tratar de ação possessória, cujo 

exercício da posse é fato o ônus de comprová-lo recai sobre o autor e ao 

réu, face o pedido contraposto vindicado, portanto, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão as provas: a) a origem da sua 

POSSE, bem como a forma e o tempo de exercício, especialmente a 

existência de esgoto e o plantio das espécies de árvores indicadas na 

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

suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu o suposto esbulho; d) 

a existência de benfeitorias, o tempo de sua construção e quem as 

construiu. Para elucidar os pontos controvertidos acima, DETERMINO o 

depoimento pessoal das partes, a juntada de documentos e a oitiva de 

testemunhas.. 1. Designo audiência de instrução para o dia 27/08/2018 às 

16h30min. 2. INTIMO, as partes, via DJE, para em 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. 

patronos da parte intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). 3. À 

SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos. 4. INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o representante do condomínio autor e o réu, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC. À Secretaria, DETERMINO: 1. Expeça-se MANDADO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do réu Aquiles Rodolfo Falcão, 

advertindo a parte autora que o descumprimento da liminar implicará em 

multa diária que, desde já, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 9. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 06 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018323-37.2017.8.11.0041. AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO 

EDIFICIO SAINT MIKHAEL RÉU: AQUILES RODOLFO FALCAO Vistos. 

Condomínio Residencial Saint Mikhael ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse com pedido de tutela de urgência contra Aquiles de 

tal, posteriormente identificado como Aquiles Rodolfo Falcão, visando à 

proteção de imóvel urbano localizado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro 

Duque de Caxias, nesta Capital/MT. Narra que a área em litígio fica nos 

fundos do mencionado condomínio e é constituído da Área de 

Preservação Permanente – APP, cuja exploração é totalmente vedada por 

lei, da qual é responsável pela manutenção e faz divisa com o Parque Mãe 

Bonifácia. Ocorre, no entanto, que em meados de 2017 o réu ignorou a 

cerca e invadiu o imóvel, onde além de promover o desmatamento, plantou 

bananeiras, sem sua ciência ou anuência, incorrendo em ato ilícito. Por fim, 

aponta que na área existe um sistema de esgoto do prédio. Ao final, pugna 

pelo deferimento da tutela e a procedência da ação. Instruiu a inicial com 

os documentos carreados no id. 8115472 ao id. 8144574. Ao receber a 

inicial, este juízo designou audiência de justificação para analise do pedido 

de tutela, além de determinar a citação e intimação do réu para o ato, 

conforme decisão lançada ao id. 8123080. O réu foi citado e intimado do 

ato em 03/07/2017, conforme certidão juntada ao id. 8685386. Em seguida, 

este apresentou contestação (id. 9011488) arguindo que reside no mesmo 

endereço há 74 (setenta e quatro) anos e que jamais cometeu qualquer 

ato ilícito, incluindo o apontado pela autora. Acusa a parte autora de 

deslealdade e má-fé por induzir, indevidamente, o juízo a acreditar não 

saber de quem ele se tratava, haja vista que já enviou um funcionário a 

sua residência a fim de obter o número de seu telefone, mas jamais entrou 

em contato, em atitude de maior desrespeito. Preliminarmente, sustenta 

que sua posse é exercida há muitos anos e não desde 2017, conforme 

faz crer a inicial, fato que enseja o indeferimento da liminar pretendida. Em 

seguida, induz a tempestividade da defesa apresentada antes da 

audiência de justificação. No mérito, acusa a parte autora de manipular 

informações, indicando que a posse do terreno lhe pertence. Nega o 

desmatamento da área, pois desde antes do falecimento de seu pai, 

Amaro de Figueiredo Falcão, em 11/11/1981, já ocupavam a posse sobre 

uma área de 9.050 m², posse esta adquirida através de uma Carta de 

Aforamento datada de 10/04/1953, portanto, há várias décadas. Reitera 

que viveu sua infância e juventude na área e lá foi construída, inclusive 

fazendo uso da água do Córrego Mãe Bonifácia com a anuência do 

Exército Brasileiro, a quem sempre respeitou os limites da divisa dos 

imóveis. Aponta, em seguida, que jamais teve problema com quaisquer de 

seus vizinhos, fato que comprova o exercício de sua posse mansa e 

justa. Ressalta, ainda, que construiu um muro e abriu um portão com 

acesso ao imóvel em litígio para continuar zelando de sua posse, mas, 

também, para se proteger das constantes invasões de bandidos ao 

imóveis na região desde a criação do parque, isso tudo muito antes da 

construção do empreendimento residencial da autora, que somente foi 

entregue no ano de 2004, comprovando novamente que sua posse é muito 

anterior àquela indicada na inicial. A despeito do exercício de sua posse, 

alega que tem plantado no imóvel: cacau; manga; limão; laranja; 

bananeiras, antigas e novas; groselha; bambuzal; goiabeira, dentre outras. 

Nega que tenha desmatado e recente plantação no imóvel, alega que uma 

clareira foi aberta na área em razão da extração do bambuzal morto, pelo 

grande risco de incêndio deste, bem como pela limpeza e construção de 

cerca feita pelo parque, fatos que o motivaram a planta as bananeiras 

novas. Adiante, induziu que o exercício longevo, manso e pacífico desta 

posse lhe garantiu a prescrição aquisitiva por meio da usucapião, em 

detrimento ao título de domínio apresentado pela parte autora. Em seguida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 23 de 630



deduz pedido contraposto a fim de que seja mantido na posse do imóvel, 

em detrimento da parte autora, inclusive com a concessão de medida 

liminar. Por fim, requer o recebimento da defesa; o indeferimento da tutela 

pretendida pela autora, bem como sua manutenção na posse; a prioridade 

na tramitação; a improcedência do pedido possessório, em razão do seu 

direito à usucapir a área; condenação da autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a defesa com os 

documentos carreados no id. 9011499ao id. 9012099. Durante a audiência 

de justificação, realizada em 17/07/2017, as partes concordaram em 

realiza perícia técnica na área a fim de definir os limites do condomínio, 

bem como o suposto desmatamento sobre a APP e seu responsável. 

Assim foi nomeado perito e determinada sua intimação para apresentar 

proposta de honorários. Ao final do ato, foi esclarecido que a perícia 

serviria para subsidiar, inclusive, futura tentativa de acordo entre as 

partes, tudo conforme o termo lançado ao id. 9020272. No id. 9312369, 

sobreveio impugnação à contestação, pela parte autora, onde aduz que o 

réu reconheceu o cometimento do desmate, além do plantio das 

bananeiras em sua área. Classificou de injusta a tentativa do réu 

apropriar-se do imóvel, pois sabidamente este não lhe pertence. Ao final, 

aponta que o réu não faz jus à prescrição aquisitiva do imóvel, pois sua 

posse, além de não ser longeva, não é justo, bem como reitera os termos 

contidos na inicial. No id. 9951942, o perito apresentou proposta de 

honorários, entretanto, a instada ao pagamento destes, a parte autora 

pugnou pela sua desistência alegando que a despesa não foi autorizada 

pelos condôminos, tudo na petição de id. 11805797, acompanhada da ata 

da assembleia (id. 11805818). Vieram os autos conclusos. Decido. 

Preclusa a produção da prova pericial, passo à análise do pedido de tutela 

antecipada e do pedido liminar contraposto, haja vista que superada a 

fase postulatória com a formação do litígio e apresentação da defesa. Pois 

bem, em que pese a parte autora tenha formulado pedido para concessão 

de tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC), o fez com fundamento na 

ação especial (art. 554 e ss. deste mesmo caderno), da mesma forma 

como fez o réu, razão pela qual ambos os pedidos serão apreciados sob 

o mesmo fundamento. 1. Da liminar Para concessão do pedido liminar, 

incumbe a parte autora comprovar que preenche os requisitos do art. 561 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou 

seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, 

ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo 

exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou 

qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse 

mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson 

Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio 

utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter 

corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao 

tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se 

constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou 

os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 

931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando em posse 

decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta 

ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse 

será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a 

necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor 

merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere 

destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação 

jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação 

se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se 

coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica 

acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito 

ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e 

fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e 

acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer 

demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a 

uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com 

relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 

Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: § 2o 

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Nos autos em testilha, a 

autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse, em 

cognição sumária, não exauriente, capaz de ensejar o deferimento da 

liminar, conforme passo a expor. Ao argumento de que sua posse era 

exercida na parte de trás de seu terreno, área dividida entre o muro do 

condomínio e o Parque Mãe Bonifácia, a autora não carreou aos autos um 

único documento que demonstrasse vestígios de que ao menos cuidava 

daquela parte. Pelas fotos acostadas no id. 8115472 e id. 8115470, 

nota-se a existência de um muro dividindo a área de lazer do condomínio e 

o imóvel em litígio situado atrás deste, em um parte mais baixa, cercado, 

mas sem qualquer acesso interno por parte da autora. Com a recusa da 

parte autora na produção de prova pericial a fim de constatar o 

desmatamento e o exercício da posse, face a recusa de seus 

condôminos, o feito não foi instruído de maiores provas capazes de 

ensejar o deferimento da liminar, razão pela qual, não preenchidos 

satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente, não 

comprovado o exercício da posse pela parte autora, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse formulado por esta. Situação diversa 

apresenta o réu, pois ao formular o pedido contraposto na contestação, 

instruiu sua defesa com documentos capazes de, também, em cognição 

sumária, comprovar que exercia a posse sobre a área, em detrimento da 

parte autora. Conforme a carta de aforamento (id. 9011503), o réu 

comprova que o imóvel foi o imóvel foi cedido à sua mãe, Idalina Elvira 

Falcão, em 18/05/1953, ou seja, há 64 anos, pela importância de Cr$ 

900,00 (novecentos cruzeiros), contando com área de 9.050 m². Chama, 

também, atenção deste juízo a certidão acostada pela autora no id. 

8115467, onde é possível notar que a área do condomínio faz divisa 

justamente com a área Benedito Falcão, pessoa de sobrenome idêntico 

com o do réu. Não bastasse, na diversas declarações acostadas no id. 

9011551 ao id. 9011693, Amarílio Ferreira Mendes, João Benjamin dos 

Santos Filho, João Taques do Espírito Santo, Marly Brekenfelds Santana, 

Olímpio Santana de Almeida, Sebastião Teodoro Borges, Sonia Maria de 

Faria e Márcia Conceição Araújo Santos indicam, de forma uníssona, que 

o réu sucedeu seus pais na posse do imóvel e que estes sempre tiveram 

posse daquele espaço, inclusive com o plantio e instalação de cerca viva, 

mesmo antes da construção do muro com portão. Corrobora, ainda, com o 

entendimento deste juízo as fotos trazidas ao id. 9012051, onde se 

verifica que o muro e o portão instalados na divisa da área não são 

recentes, este, inclusive, tem sinais de ferrugem, demonstrando que sua 

instalação pode ser muito anterior ao ano de 2017. Assim, resta 

cabalmente preenchido o primeiro requisito para concessão da liminar, 

qual seja, o exercício da posse. No que tange ao esbulho, data de sua 

ocorrência e a continuação na posse turbada, verifico que tais requisitos 

também estão satisfatoriamente demonstrados, posto que quando do 

ajuizamento do presente interdito possessório pela parte autora, inclusive 

com seu requerimento liminar de reintegração na posse. Isto posto, 

demonstrados os requisitos legais, novamente, em cognição sumária de 

provas, nos termos do art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado pelo réu Aquiles Rodolfo Falcão contra Condomínio 

Residencial Saint Mikhael a fim de que ele seja mantido na posse do 

“quintal” localzado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque de Caxias, 

nesta Capital/MT. 2. Dos pontos controvertidos Controvertem as partes 

sobre a posse de um imóvel urbano localizado nos fundos do Condomínio 

Residencial Saint Mikhael situado à Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque 

de Caxias, nesta Capital/MT, onde a parte autora alega que existe uma 

APP e um sistema de esgoto do condomínio e o réu aduz que planta 

árvores e mantém vigilância. Por se tratar de ação possessória, cujo 

exercício da posse é fato o ônus de comprová-lo recai sobre o autor e ao 

réu, face o pedido contraposto vindicado, portanto, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão as provas: a) a origem da sua 

POSSE, bem como a forma e o tempo de exercício, especialmente a 

existência de esgoto e o plantio das espécies de árvores indicadas na 

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

suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu o suposto esbulho; d) 

a existência de benfeitorias, o tempo de sua construção e quem as 

construiu. Para elucidar os pontos controvertidos acima, DETERMINO o 

depoimento pessoal das partes, a juntada de documentos e a oitiva de 

testemunhas.. 1. Designo audiência de instrução para o dia 27/08/2018 às 

16h30min. 2. INTIMO, as partes, via DJE, para em 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 
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artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. 

patronos da parte intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). 3. À 

SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos. 4. INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o representante do condomínio autor e o réu, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC. À Secretaria, DETERMINO: 1. Expeça-se MANDADO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do réu Aquiles Rodolfo Falcão, 

advertindo a parte autora que o descumprimento da liminar implicará em 

multa diária que, desde já, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 9. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 06 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018323-37.2017.8.11.0041. AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO 

EDIFICIO SAINT MIKHAEL RÉU: AQUILES RODOLFO FALCAO Vistos. 

Condomínio Residencial Saint Mikhael ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse com pedido de tutela de urgência contra Aquiles de 

tal, posteriormente identificado como Aquiles Rodolfo Falcão, visando à 

proteção de imóvel urbano localizado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro 

Duque de Caxias, nesta Capital/MT. Narra que a área em litígio fica nos 

fundos do mencionado condomínio e é constituído da Área de 

Preservação Permanente – APP, cuja exploração é totalmente vedada por 

lei, da qual é responsável pela manutenção e faz divisa com o Parque Mãe 

Bonifácia. Ocorre, no entanto, que em meados de 2017 o réu ignorou a 

cerca e invadiu o imóvel, onde além de promover o desmatamento, plantou 

bananeiras, sem sua ciência ou anuência, incorrendo em ato ilícito. Por fim, 

aponta que na área existe um sistema de esgoto do prédio. Ao final, pugna 

pelo deferimento da tutela e a procedência da ação. Instruiu a inicial com 

os documentos carreados no id. 8115472 ao id. 8144574. Ao receber a 

inicial, este juízo designou audiência de justificação para analise do pedido 

de tutela, além de determinar a citação e intimação do réu para o ato, 

conforme decisão lançada ao id. 8123080. O réu foi citado e intimado do 

ato em 03/07/2017, conforme certidão juntada ao id. 8685386. Em seguida, 

este apresentou contestação (id. 9011488) arguindo que reside no mesmo 

endereço há 74 (setenta e quatro) anos e que jamais cometeu qualquer 

ato ilícito, incluindo o apontado pela autora. Acusa a parte autora de 

deslealdade e má-fé por induzir, indevidamente, o juízo a acreditar não 

saber de quem ele se tratava, haja vista que já enviou um funcionário a 

sua residência a fim de obter o número de seu telefone, mas jamais entrou 

em contato, em atitude de maior desrespeito. Preliminarmente, sustenta 

que sua posse é exercida há muitos anos e não desde 2017, conforme 

faz crer a inicial, fato que enseja o indeferimento da liminar pretendida. Em 

seguida, induz a tempestividade da defesa apresentada antes da 

audiência de justificação. No mérito, acusa a parte autora de manipular 

informações, indicando que a posse do terreno lhe pertence. Nega o 

desmatamento da área, pois desde antes do falecimento de seu pai, 

Amaro de Figueiredo Falcão, em 11/11/1981, já ocupavam a posse sobre 

uma área de 9.050 m², posse esta adquirida através de uma Carta de 

Aforamento datada de 10/04/1953, portanto, há várias décadas. Reitera 

que viveu sua infância e juventude na área e lá foi construída, inclusive 

fazendo uso da água do Córrego Mãe Bonifácia com a anuência do 

Exército Brasileiro, a quem sempre respeitou os limites da divisa dos 

imóveis. Aponta, em seguida, que jamais teve problema com quaisquer de 

seus vizinhos, fato que comprova o exercício de sua posse mansa e 

justa. Ressalta, ainda, que construiu um muro e abriu um portão com 

acesso ao imóvel em litígio para continuar zelando de sua posse, mas, 

também, para se proteger das constantes invasões de bandidos ao 

imóveis na região desde a criação do parque, isso tudo muito antes da 

construção do empreendimento residencial da autora, que somente foi 

entregue no ano de 2004, comprovando novamente que sua posse é muito 

anterior àquela indicada na inicial. A despeito do exercício de sua posse, 

alega que tem plantado no imóvel: cacau; manga; limão; laranja; 

bananeiras, antigas e novas; groselha; bambuzal; goiabeira, dentre outras. 

Nega que tenha desmatado e recente plantação no imóvel, alega que uma 

clareira foi aberta na área em razão da extração do bambuzal morto, pelo 

grande risco de incêndio deste, bem como pela limpeza e construção de 

cerca feita pelo parque, fatos que o motivaram a planta as bananeiras 

novas. Adiante, induziu que o exercício longevo, manso e pacífico desta 

posse lhe garantiu a prescrição aquisitiva por meio da usucapião, em 

detrimento ao título de domínio apresentado pela parte autora. Em seguida, 

deduz pedido contraposto a fim de que seja mantido na posse do imóvel, 

em detrimento da parte autora, inclusive com a concessão de medida 

liminar. Por fim, requer o recebimento da defesa; o indeferimento da tutela 

pretendida pela autora, bem como sua manutenção na posse; a prioridade 

na tramitação; a improcedência do pedido possessório, em razão do seu 

direito à usucapir a área; condenação da autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a defesa com os 

documentos carreados no id. 9011499ao id. 9012099. Durante a audiência 

de justificação, realizada em 17/07/2017, as partes concordaram em 

realiza perícia técnica na área a fim de definir os limites do condomínio, 

bem como o suposto desmatamento sobre a APP e seu responsável. 

Assim foi nomeado perito e determinada sua intimação para apresentar 

proposta de honorários. Ao final do ato, foi esclarecido que a perícia 

serviria para subsidiar, inclusive, futura tentativa de acordo entre as 

partes, tudo conforme o termo lançado ao id. 9020272. No id. 9312369, 

sobreveio impugnação à contestação, pela parte autora, onde aduz que o 

réu reconheceu o cometimento do desmate, além do plantio das 

bananeiras em sua área. Classificou de injusta a tentativa do réu 

apropriar-se do imóvel, pois sabidamente este não lhe pertence. Ao final, 

aponta que o réu não faz jus à prescrição aquisitiva do imóvel, pois sua 

posse, além de não ser longeva, não é justo, bem como reitera os termos 

contidos na inicial. No id. 9951942, o perito apresentou proposta de 

honorários, entretanto, a instada ao pagamento destes, a parte autora 

pugnou pela sua desistência alegando que a despesa não foi autorizada 

pelos condôminos, tudo na petição de id. 11805797, acompanhada da ata 

da assembleia (id. 11805818). Vieram os autos conclusos. Decido. 

Preclusa a produção da prova pericial, passo à análise do pedido de tutela 

antecipada e do pedido liminar contraposto, haja vista que superada a 

fase postulatória com a formação do litígio e apresentação da defesa. Pois 

bem, em que pese a parte autora tenha formulado pedido para concessão 

de tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC), o fez com fundamento na 

ação especial (art. 554 e ss. deste mesmo caderno), da mesma forma 

como fez o réu, razão pela qual ambos os pedidos serão apreciados sob 

o mesmo fundamento. 1. Da liminar Para concessão do pedido liminar, 

incumbe a parte autora comprovar que preenche os requisitos do art. 561 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou 

seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, 

ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo 

exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou 

qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse 

mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson 

Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio 

utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter 

corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao 

tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se 

constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou 

os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 

931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando em posse 

decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta 

ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse 

será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a 

necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor 
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merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere 

destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação 

jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação 

se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se 

coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica 

acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito 

ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e 

fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e 

acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer 

demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a 

uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com 

relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 

Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: § 2o 

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Nos autos em testilha, a 

autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse, em 

cognição sumária, não exauriente, capaz de ensejar o deferimento da 

liminar, conforme passo a expor. Ao argumento de que sua posse era 

exercida na parte de trás de seu terreno, área dividida entre o muro do 

condomínio e o Parque Mãe Bonifácia, a autora não carreou aos autos um 

único documento que demonstrasse vestígios de que ao menos cuidava 

daquela parte. Pelas fotos acostadas no id. 8115472 e id. 8115470, 

nota-se a existência de um muro dividindo a área de lazer do condomínio e 

o imóvel em litígio situado atrás deste, em um parte mais baixa, cercado, 

mas sem qualquer acesso interno por parte da autora. Com a recusa da 

parte autora na produção de prova pericial a fim de constatar o 

desmatamento e o exercício da posse, face a recusa de seus 

condôminos, o feito não foi instruído de maiores provas capazes de 

ensejar o deferimento da liminar, razão pela qual, não preenchidos 

satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente, não 

comprovado o exercício da posse pela parte autora, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse formulado por esta. Situação diversa 

apresenta o réu, pois ao formular o pedido contraposto na contestação, 

instruiu sua defesa com documentos capazes de, também, em cognição 

sumária, comprovar que exercia a posse sobre a área, em detrimento da 

parte autora. Conforme a carta de aforamento (id. 9011503), o réu 

comprova que o imóvel foi o imóvel foi cedido à sua mãe, Idalina Elvira 

Falcão, em 18/05/1953, ou seja, há 64 anos, pela importância de Cr$ 

900,00 (novecentos cruzeiros), contando com área de 9.050 m². Chama, 

também, atenção deste juízo a certidão acostada pela autora no id. 

8115467, onde é possível notar que a área do condomínio faz divisa 

justamente com a área Benedito Falcão, pessoa de sobrenome idêntico 

com o do réu. Não bastasse, na diversas declarações acostadas no id. 

9011551 ao id. 9011693, Amarílio Ferreira Mendes, João Benjamin dos 

Santos Filho, João Taques do Espírito Santo, Marly Brekenfelds Santana, 

Olímpio Santana de Almeida, Sebastião Teodoro Borges, Sonia Maria de 

Faria e Márcia Conceição Araújo Santos indicam, de forma uníssona, que 

o réu sucedeu seus pais na posse do imóvel e que estes sempre tiveram 

posse daquele espaço, inclusive com o plantio e instalação de cerca viva, 

mesmo antes da construção do muro com portão. Corrobora, ainda, com o 

entendimento deste juízo as fotos trazidas ao id. 9012051, onde se 

verifica que o muro e o portão instalados na divisa da área não são 

recentes, este, inclusive, tem sinais de ferrugem, demonstrando que sua 

instalação pode ser muito anterior ao ano de 2017. Assim, resta 

cabalmente preenchido o primeiro requisito para concessão da liminar, 

qual seja, o exercício da posse. No que tange ao esbulho, data de sua 

ocorrência e a continuação na posse turbada, verifico que tais requisitos 

também estão satisfatoriamente demonstrados, posto que quando do 

ajuizamento do presente interdito possessório pela parte autora, inclusive 

com seu requerimento liminar de reintegração na posse. Isto posto, 

demonstrados os requisitos legais, novamente, em cognição sumária de 

provas, nos termos do art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido liminar 

contraposto formulado pelo réu Aquiles Rodolfo Falcão contra Condomínio 

Residencial Saint Mikhael a fim de que ele seja mantido na posse do 

“quintal” localzado na Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque de Caxias, 

nesta Capital/MT. 2. Dos pontos controvertidos Controvertem as partes 

sobre a posse de um imóvel urbano localizado nos fundos do Condomínio 

Residencial Saint Mikhael situado à Av. Miguel Sutil, nº 9.855, bairro Duque 

de Caxias, nesta Capital/MT, onde a parte autora alega que existe uma 

APP e um sistema de esgoto do condomínio e o réu aduz que planta 

árvores e mantém vigilância. Por se tratar de ação possessória, cujo 

exercício da posse é fato o ônus de comprová-lo recai sobre o autor e ao 

réu, face o pedido contraposto vindicado, portanto, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão as provas: a) a origem da sua 

POSSE, bem como a forma e o tempo de exercício, especialmente a 

existência de esgoto e o plantio das espécies de árvores indicadas na 

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

suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu o suposto esbulho; d) 

a existência de benfeitorias, o tempo de sua construção e quem as 

construiu. Para elucidar os pontos controvertidos acima, DETERMINO o 

depoimento pessoal das partes, a juntada de documentos e a oitiva de 

testemunhas.. 1. Designo audiência de instrução para o dia 27/08/2018 às 

16h30min. 2. INTIMO, as partes, via DJE, para em 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. 

patronos da parte intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). 3. À 

SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos. 4. INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o representante do condomínio autor e o réu, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC. À Secretaria, DETERMINO: 1. Expeça-se MANDADO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do réu Aquiles Rodolfo Falcão, 

advertindo a parte autora que o descumprimento da liminar implicará em 

multa diária que, desde já, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 9. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 06 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 714109 Nr: 6301-71.2011.811.0041

 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: GRACIELLE CONCEIÇÃO DA SILVA, LINDÁRIO 

RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI CARLA INÁCIO, MAYK JONATHAN DE 

SOUZA SILVA, ADEMILSON DANTAS DE MATOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA 

(UNIC) - OAB:7590-B/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - OAB:4.428/MT, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - OAB:3637-B/MT, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos.

Ante a justificativa apresentada pela Defensoria Pública à fl. 227, da 

impossibilidade de seu comparecimento, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 03/10/2018 às 16h30min.

Intime-se as partes para comparecimento ao ato designado, bem como as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública.

 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, 
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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.

Ante a justificativa apresentada pela Defensoria Pública à fl. 449, da 

impossibilidade de seu comparecimento, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 04/10/2018 às 16h30min.

Intime-se as partes para comparecimento ao ato designado, bem como as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 777689 Nr: 31058-95.2012.811.0041

 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: BANCO SISTEMA S.A, USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA, ELIEZER 

JESUS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, DOMINGOS 

CUNHA DA SILVA, MARCELINO BRANDELERO, JOSE RENATO DE 

FREITAS, FABIANO DALLA FAVRA, CLAIA APARECIDA MENDES, 

CLAUDIA DARK MENDES, MARIALINA DA ROCHA BRANDELERI, ARMINDO 

JARDIM DE FRANÇA, MAURI DALLA FAVRA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

NILSON ANTONIO ANGOLA, BRAS MARTINS QUEIROZ, JOSE BARNABÉ 

DE OLIVEIRA, HELENO LINO DA SILVA, RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA LOTTO, LUCILVA LEMOS DA CUNHA 

SILVEIRA, ZILDA FELICIANO DE ACACIO, VIRGILIO RODRIGUES SOARES, 

ACILON HIPOLITO DA SILVA, ADMILSON APARECIDO DA SILVA, AFONSO 

GONÇALVES LARA, AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA, AILSON VITOR 

DOS SANTOS, ALBERTINA MARIADE JESUS OSTETE, ALESSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS, AMELIA CHAGAS FERRACIOLI, ANANIAS 

LOPES DOS SANTOS, ANA MARIA FORMAGIO, ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS, ANANIAS LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ANDREIA CRISTIANE 

CORREA, ANELO ALVES DA GUIA, ANESIO MARQUEZINE ROMAGNOLLI, 

ANGELINA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ANTONIO GOMES DE LIMA, 

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, APARECIDA POLI FORMAGIO, AQUILES 

FIGUEIREDO BASTOS, AUREA MENDES DA SILVA, AURELINO FERREIRA 

DE BRITO, BENIER ONORIO DE SOUZA, BERNARDO TADHEU FARIAS DOS 

SANTOS, BIANCA SHEILA F. FERREIRA, BRUNO MARCELO SOARES 

MOREIRA, CARLA REGINA APARECIDA SOUZA SILVA, CARLOS JOSÉ DE 

FREITAS, CARLOS ROBERTO DA COSTA ALMEIDA, CARLOS ROBERTO 

MUÇULI, CELIA MARIA DOS FAVEIRA, CELMA MARIA AMORIN SILVA, 

CELSO RICARDO PEREIRA, CICERA CIDONE BATISTA, CIDNESIO PAULO 

FURLANETO, CIDNEY APARECIDO BENICIO DA COSTA, CLAIA 

APARECIDA MENDES BRANDELEIRO, CLAITO BATISTA MENDES DE 

PAULA, CLAITON CESAR FERNANDES, CLAUDIO DARK MENDES, CLEBER 

SANTOS OGEDA, CLEBIA PEREIRA DA SILVA, CLECIA PEREIRA DA 

SILVA, CLEITON DE ALMEIDA SILVA, CLEMENTE CORSINO DA COSTA, 

CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, CONSUELO COELHO COSTA, 

CUSTODIO DE FREITAS, DAVI JOSÉ DE FREITAS, DEBORAH GOMES, 

DELMIRA M. MARTINHÃO DA SILVA, DELSON AMARO DA SILVA, DENICE 

APARECIDO CONRADO CUNHA, DENISE DA SILVA, DENIZE APARECIDA 

MORAES DA SILVA, DILSON FIRMINO, DOMINGOS BENTO DE ANDRADE, 

DONIZETE ROMAGNOLLI, DORIVAL DE SOUZA FIGUEIRAS, DULCENEIA 

GUIMARÃES, MARCELINO BANDELERO, EDER MARTINS GARCIA, EDESIO 

PEDRO ZANATTA, EDILENE GAUDINO DE LIMA, EDIMILSON RAMOS DE 

FREITAS, EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARIALINA DA ROCHA 

VANDERLEI, BRÁS MARTINS QUEIRÓS, LUIZ MAIA, VERGILIO RODRIGUES 

SOARES, MILTON CARLOS MORALES, MILTON GOMES RODRIGUES, 

MOACIR DE FREITAS, NARCISO APARECIDO CARDOSO, NELSON 

MARQUES DE ARUDA, NEODI CRETSCHMANN, NEUZA LIMA FERREIRA, 

NEVALDO FRANCISCO LIMA, NILSON CARDOSO ADRIANO, NILSON 

SANTANA, NILSON SIMÃO DA SILVA, NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 

NOE NOLASCO GUIMARÃES, NOMÉIA MENDES DA SILVA, ODILON 

ALVINO DA SILVA, OSVALDO SANCHEZ RAMÃO, OSVALDO SERRANO 

FILHO, OVIDIO NEGRETI, PEDRO FERREIRA SANDIS, PEDRO HAMILTON 

FRANCHIN, PEDRO HENRIQUE MORETE, RAIMUNDA FERNANDES DA 

SILVA, REGINALDO ROMAGNOLLI, RENATO GRAMARIM MIRANDA, RITA 

ESTRABIS DE OLIVEIRA, ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA, RONEIR 

BARROS DE SOUZA, ROSELI HOEPRERS, ROSINETE DA GUIA FERREIRA, 

RUBENS IVALINO BALDISSARELLI, SANTO JOAQUIM FERRARINI, SAULO 

DE CIQUEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ GOULART, SEBASTIÃO M. MENDES, 

SEBASTIÃO MIRANDA MENDES, SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 

SIDELMA VENANCIO DA SILVA, SILVANINO PINTO SILVA, SIMONE 

FERNANDES OLIVEIRA, TARZAN ADÃO FEIX, TEREZINHA ALVES 

MOURA, VADENIR PONCIANO DOS SANTOS, VALDENORA GOMES 

VIANA, VALDIR ESTEVES, VALDIR FERNANDES, VALDIR GOMES, 

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALMIR AFONSO DA SILVA, VALMIR 

SORIANO, VALTER LUIZ FIRMINO FERREIRA, VANESSA DE BRITO 

BORBA, VANILDO LEMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA MENDES DE 

SOUZA, VERONICE ALVES DE BRITO, VICENTE GONÇALVES LARA, 

VITORIO DA ROCHA BRANDELERO, WAGNER ANTONIO DOS SANTOS, 

WELINTON AUGUSTO COELHO, WILSON FERNADES DE SOUZA, ABRÃO 

BASSANI DÁVILA, ADENILDO PEREIRA CALDEIRA, ALTAIR FERNANDES 

SOARES, ALVINA SILVA CAMPOS, AMARILDO FERREIRA DA CUNHA, 

ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO PARDIN, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUPIDES RODRIGUES DUARTE, 

CARLOS REZENDE DE PAULA JUNIOR, CELIA DE SOUZA, CLOIFF ALVES 

MOREIRA, DALVINO RODRIGUES DUARTE, DEJANIRA MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, DOLORES FUENTES ZOILO ROMAGNOLLI, EDILSON PEREIRA 

DA SILVA, ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES, ELOI SCHMIDT, ERNESTO 

CARDOSO, EVERALDO DE JESUS FERREIRA, EVONETE FERREIRA VAZ, 

FATIMA GERMINARI, FREDERICO KUHM, GERALDO FERREIRA ANDRADE, 

GERTRUDES GOMES PEREIRA, GILSON PEREIRA CALDEIRA, GISLAINE 

MASOLLER, IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA, ISMAEL DOS 

SANTOS COSTA, ISMAEL GOMES SIQUEIRA, JOÃO GARCIA SARRY, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOBSON MOLINA CARDOSO, JOSÉ 

MILTON DE BRITO, JOSÉ RAMOS DA CRUZ, JUCIMAR AMORIM PEREIRA, 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, LINDALVA ROSA DOS 

SANTOS, LORIVAL ALVES LOBATO, MARCELO BERTO, MARCOS SONI 

BERTO, MARIA JOSÉ G. DA SILVA AZEVEDO, MARIA PENHA DE FREITAS 

FERNANDES, MARTA AMELIA PEREIRA, MAURO SERGIO BERTO, NEIVA 

GOMES DA SILVA, NILVA DAS GRAÇAS CANACHIRO, NORMA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA, ODAIR ROBERTO LIBARDI, PATRICIA CAMPOS DA SILVA, 

PAULO PSCHEIDT, PEDRO VERA FERREIRA, SADI SARRI JUNIOR, 

SEBASTIÃO MARTINS SENA, SILSO FERNANDES DE SOUZA, SUENE DE 

PAULA TAVARES, TEREZA CRISTINA F. SOARES, VALDEMAR DOS 

SANTOS JUNIOR, VANDILINE FRANCISCA GOMES, VANDREGÉZINO 

GERMINARI, VILMA CORREA DE OLIVEIRA, ZILDA SELECIANO DE 

ACACIO, ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, CLARISSA PONTE MESQUITA - 

OAB:174.878/RJ, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819/MT, JOÃO 

CARLOS MONACO RAMALLI - OAB:345.478/SP, LUIS FELIPE 

RUBINATO - OAB:213.929-SP, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT 

DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP, PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - 

OAB:351990/SP, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9.740-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19741, OSNI SCHWAB MATTOZO - OAB:5315

 a)EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 

(vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa 

dativa.b)Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, 

para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também 

na decisão supramencionada.4.Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

731/732, intimando os réus que eram patrocinados pelo Dr. Sócrates Gil 

Silveira Melo, pessoalmente, para em 15 dias, constituírem novo patrono, 

sob pena de prosseguimento do feito à sua revelia.5.Para cumprimento do 

item 4., atente-se a secretaria para intimação somente dos réus que 

tenham outorgado poderes ao Dr. Sócrates Gil Silveira Melo, uma vez que 

apesar de qualificar 88 réus na contestação de fls. 164/166 , apenas 39 

outorgaram poderes ao causídico. 5.1. A intimação dos réus residentes na 

zona rural deverá ser feita mediante expedição de carta precatória, e, dos 

réus residentes na zona urbana, pelo correio. 6.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1304434 Nr: 9517-93.2018.811.0041

 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: VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR, MARIA DE SOUZA 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO, 

VANDERLEI ALVES DE MATOS, MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 147, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a preliminar 

de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por esta vara 

especializada, declinando a competência.

Compulsando os autos em apenso (cód. 777689), verifico que as partes 

assinaram acordo às fls. 808/855, requerendo a sua homologação.

 Diante disto, suspendo o presente feito até a análise do acordo formulado 

nos autos em apenso (cód. 777689), uma vez que se trata do mesmo 

objeto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1304438 Nr: 9519-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR, MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 186/188, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Compulsando os autos em apenso (cód. 777689), verifico que as partes 

assinaram acordo às fls. 808/855, requerendo a sua homologação.

 Diante disto, suspendo o presente feito até a análise do acordo formulado 

nos autos em apenso (cód. 777689), uma vez que se trata do mesmo 

objeto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295985 Nr: 7129-23.2018.811.0041

 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: JUBERTO MORALES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:513/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião pelo qual o autor pretende usucapir uma 

área de terras rurais medindo 144,7918 hectares, localizada no município 

de Santo Afonso-MT.

 Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 205/206, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Em parecer às fls. 214/214verso, o membro do Ministério Público 

manifestou que embora não haja menção explicita ao nome do ora 

requerente na ação possessória de código n. 777689, houve a citação por 

edital de todos os ocupantes do imóvel, não cabendo assim ação de 

reconhecimento de domínio.

Decido.

Compulsando os autos de código n. 777689, verifico que não houve a 

citação por edital de todos os ocupantes do imóvel, assim, em tese, o 

autor não é parte na ação possessória.

No entanto, o autor pretende usucapir uma área de terras rurais medindo 

144,7918 hectares, inseridas nas matriculas nºs. 5.099, 5103 e 5104, 

onde toda a área é objeto da ação de reintegração de posse código n. 

777689.

 Além do mais, os autos de código n. 777689, encontra-se aguardando a 

conclusão da perícia designada, em que uma das principais funções é a 

identificação dos atuais posseiros e individualização da área de cada um.

 Diante disto, suspendo o presente feito até o deslinde da ação 

possessória de código n. 777689.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295984 Nr: 7128-38.2018.811.0041

 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: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA, MARINÊS FELIPPE DE 

OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166, RODRIGO 

SCHWAB MATOZZO - OAB:5849 - MT, SOCRATES GIL SILVEIRA 

MELLO - OAB:2.269-A/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - 

OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião pelo qual os autores pretendem usucapir 

uma área de terras rurais medindo 310,4803 hectares, localizada no 

município de Santo Afonso-MT.

 Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 164/165, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Em parecer às fls. 219v/220, o membro do Ministério Público manifestou 

que embora não haja menção explicita ao nome dos autores na ação 

possessória de código n. 777689, houve a citação por edital de todos os 

ocupantes do imóvel, não cabendo assim ação de reconhecimento de 

domínio.

Decido.

Compulsando os autos de código n. 777689, verifico que não houve a 

citação por edital de todos os ocupantes do imóvel, assim, em tese, o 

autor não é parte na ação possessória.

No entanto, o autor pretende usucapir uma área de terras rurais medindo 

310,4803 hectares, inseridas nas matriculas nºs. 5.099, 5103 e 5104, 

onde toda a área é objeto da ação de reintegração de posse código n. 

777689.

 Além do mais, os autos de código n. 777689, encontra-se aguardando a 

conclusão da perícia designada, em que uma das principais funções é a 

identificação dos atuais posseiros e individualização da área de cada um.

 Diante disto, suspendo o presente feito até o deslinde da ação 

possessória de código n. 777689.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295983 Nr: 7127-53.2018.811.0041

 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: JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES, MARIA DE 

FÁTIMA LEAL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, PAULO 

ANTONIO MOREIRA, GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA, LEODOMAR ALVES 

DUARTE, HÉLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA 
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MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião pelo qual os autores pretendem usucapir 

uma área de terras rurais medindo 128,7960 hectares, localizada no 

município de Santo Afonso-MT.

 Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 164/165, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Em parecer às fls. 179/179verso, o membro do Ministério Público 

manifestou que embora não haja menção explicita ao nome dos autores na 

ação possessória de código n. 777689, houve a citação por edital de 

todos os ocupantes do imóvel, não cabendo assim ação de 

reconhecimento de domínio.

 Decido.

Compulsando os autos de código n. 777689, verifico que não houve a 

citação por edital de todos os ocupantes do imóvel, assim, em tese, o 

autor não é parte na ação possessória.

No entanto, o autor pretende usucapir uma área de terras rurais medindo 

128,7960 hectares, inseridas nas matriculas nºs. 5.099, 5103 e 5104, 

onde toda a área é objeto da ação de reintegração de posse código n. 

777689.

 Além do mais, os autos de código n. 777689, encontra-se aguardando a 

conclusão da perícia designada, em que uma das principais funções é a 

identificação dos atuais posseiros e individualização da área de cada um.

 Diante disto, suspendo o presente feito até o deslinde da ação 

possessória de código n. 777689.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295667 Nr: 6917-02.2018.811.0041

 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: GABRIELA FRACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, JOÃO 

FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ BISPO DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO NETO, 

JOSÉ CARLOS ANGOLA, JOSÉ CARLOS NAITZEL, SERGIO REIS PEREIRA 

FONSECA, FÁBIO VITÉLIO DALLA FAVERA, ORIVALDO CLÁUDIO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião pelo qual a autora pretende usucapir uma 

área de terras rurais medindo 131,5122 hectares, localizada no município 

de Santo Afonso-MT.

 Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 16/16v, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Em parecer às fls. 23/23verso, o membro do Ministério Público manifestou 

que embora não haja menção explicita ao nome da ora requerente na ação 

possessória de código n. 777689, houve a citação por edital de todos os 

ocupantes do imóvel, não cabendo assim ação de reconhecimento de 

domínio.

Decido.

Compulsando os autos de código n. 777689, verifico que não houve a 

citação por edital de todos os ocupantes do imóvel, assim, em tese, o 

autor não é parte na ação possessória.

No entanto, o autor pretende usucapir uma área de terras rurais medindo 

131,5122 hectares, inseridas nas matriculas nºs. 5.099, 5103 e 5104, 

onde toda a área é objeto da ação de reintegração de posse código n. 

777689.

 Além do mais, os autos de código n. 777689, encontra-se aguardando a 

conclusão da perícia designada, em que uma das principais funções é a 

identificação dos atuais posseiros e individualização da área de cada um.

 Diante disto, suspendo o presente feito até o deslinde da ação 

possessória de código n. 777689.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295987 Nr: 7130-08.2018.811.0041

 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: JUBERTO MORALES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião pelo qual o autor pretende usucapir uma 

área de terras rurais medindo 226,3985 hectares, localizada no município 

de Santo Afonso-MT.

 Os autos tramitava inicialmente perante a comarca de Arenápolis-MT.

Às fls. 293v/294, o juízo da comarca de Arenápolis-MT reconheceu a 

preliminar de conexão com os autos de código n. 777689, em trâmite por 

esta vara especializada, declinando a competência.

Em parecer às fls. 302/302verso, o membro do Ministério Público 

manifestou que embora não haja menção explicita ao nome do ora 

requerente na ação possessória de código n. 777689, houve a citação por 

edital de todos os ocupantes do imóvel, não cabendo assim ação de 

reconhecimento de domínio.

Decido.

Compulsando os autos de código n. 777689, verifico que não houve a 

citação por edital de todos os ocupantes do imóvel, assim, em tese, o 

autor não é parte na ação possessória.

No entanto, o autor pretende usucapir uma área de terras rurais medindo 

226,3985 hectares, inseridas nas matriculas nºs. 5.099, 5103 e 5104, 

onde toda a área é objeto da ação de reintegração de posse código n. 

777689.

 Além do mais, os autos de código n. 777689, encontra-se aguardando a 

conclusão da perícia designada, em que uma das principais funções é a 

identificação dos atuais posseiros e individualização da área de cada um.

 Diante disto, suspendo o presente feito até o deslinde da ação 

possessória de código n. 777689.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 726217 Nr: 21996-65.2011.811.0041

 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: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO, ANTONIO 

BENEDITO DA SILVA, ALAN PABLO RODRIGUES, ARILDO SANTIAGO 

BATISTA, SIDNEI MONTEIRO GOMES, ZILMAR LEMES DO PRADO, 

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE ALVES PEREIRA, 

RUBENS COSTA CAMPOS, Réus Inominados Citados por Edital, ADELINA 

FERREIRA CAMPOS, AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS, ANTONIO 

CARLOS VICENTINI, APARECIDO TEODORO MACHADO, IANDRA DA 

SILVA ALVES, FRANCISCO ALVES DA ROCHA, ELIANDRA OLINDA 

DAMACENO, BENEDITO ROQUE DA SILVA, CARLOS BATISTA DA SILVA 

JUNIOR, CICERO LUIZ DA COSTA, ELENIR DONATA DA SILVA, FABIO 

JUNIOR PINHEIRO, HILDA RODRIGUES MORAIS, JARLEY FERREIRA DA 

SILVA, JOÃO FELIX DOS SANTOS, JOSE CARLOS PAULINO, JOSE 

HONORIO DOS SANTOS, JOSE ROQUE DA SILVA, JULIANA DE OLIVEIRA 

MALAQUIAS, LUCIANI LIBERALI DA SILVA, MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARIA INES ALVES, NIVALDO SANTANA DE SOUZA, OSÉIAS COSTA, 

OSMAR DE BRITO SILVA, REGIVALDO MARCIO DE SOUZA, RODOLFO 

GOMES PAULINO, RONILSON ALVES DA ROCHA, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEI DE PAULA BARBOSA, THAIS 

SANTANA DE SOUZA, VALDO ARLINDO ACACIO, VALMIR DOS SANTOS 

LIMA, WAGNER SOUZA DE ARAUJO, WELIDA PASSOS RIGOLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT, MÁRCIO 

FALEIROS DA SILVA - OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO 

- OAB:, João Neves de Oliveira - OAB:15.311-MT, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:OAB/MT 13.615, THIAGO APOLKI - OAB:20259-B/MT
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 Vistos.

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido de revigoramento de liminar feito às fls. 2149/2156.

Cumpra-se imediatamente, com o retorno dos autos, conclusos com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 783837 Nr: 37602-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA CAMPOS, VITORINO PEREIRA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO CASSIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARAES - OAB:9783 MT, ERIKA SOARES GUIMARAES - OAB:22575

 Vistos.

1. Expeça-se mandado de intimação do Sr° Manoel da Costa Campos no 

seu endereço de Chapada dos Guimarães, onde reside, ressalte-se que 

as demais testemunhas e partes já foram ouvidas, razão pela qual, 

desnecessário que sejam intimadas para o ato, ficando dispensada a 

presença do Sr° Ramos Pereira Leite, representante do Espólio.

2. Defiro o depoimento do Sr° Vitorino Pereira da Costa que sai intimado 

para a próxima data.

3. Redesigno a audiência de instrução para o dia 15/10/2018 às 16h30min.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (AUTOR(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004669-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO GARDEN VILLE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Diante da certidão (id. 13422617), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 20.08.2018, às 11:30 horas, que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as partes da nova data, com 

as mesmas considerações da decisão (id. 12198631). Às providências. 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030649-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1030649-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA EXECUTADO: MARILHEUSA 

CAMPOS BARBOSA IUVALE Vistos 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 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 permite 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). d) No mesmo prazo, deve a requerida manifestar-se acerca 

dos documentos colacionados pelo autor em sede de impugnação da 

contestação. 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. Cuiabá, 13 de agosto de 2018 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” 
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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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017184-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A BISPO DE SOUZA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1017184-16.2018.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 17 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014640-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOTRANS COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

VIVIENE SCARACATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARRA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1014640-55.2018.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 17 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020645-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS MIGUEL MIRANDA DA MATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020645-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS MIGUEL MIRANDA DA MATA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ab initio, indefiro o pedido de 

id. 14785173, pois é vedada a compensação dos honorários advocatícios, 

conforme disposto no artigo 85, § 14°, NCPC. “Art. 85 § 14. Os honorários 

constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos 

privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada 

a compensação em caso de sucumbência parcial.” Insta ressaltar que o 

valor da multa aplicada por litigância de má fé na 2ª Instância, ultrapassa 

ao valor dos honorários devidos ao patrono nestes autos. Desta feita, 

intime-se o patrono do exequente para efetuar o pagamento da multa por 

litigância de má fé no valor de R$ 411,54 (quatrocentos e onze reais e 

cinquenta e quatro centavos), bem como, para fornecer os dados 

bancários para expedição de alvará referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021101-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HUGO DIAS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021101-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HUGO DIAS ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o exequente para manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença (id. 14762846), e em caso de 

discordância colacione aos autos cálculo demonstrativo discriminado e 

atualizado da quantia que entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias 

(NCPC, 218, § 3°). Expeça-se alvará em favor da requerida referente ao 

pagamento da multa por litigância de má-fé realizada no id. 11460380, 

conforme dados bancários declinados no id. 1476610. 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. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016739-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDILZA GOMES BRANQUINHO (EXEQUENTE)

R. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 1016739-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODRIGO GOMES DA SILVA, EDILZA GOMES BRANQUINHO EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o 

patrono do exequente para efetuar o pagamento da multa por litigância de 

má fé no valor de R$ 694,28 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e 

oito centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Acórdão de ids. 

14088604 e 14088595. Sem prejuízo, dê-se vistas ao Ministério Público 

(art. 179, I, NCPC) para manifestar acerca do petitório de id. 14715566. 
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Após, retornem conclusos para análise do pedido do exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005118-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MARTINS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos Os honorários periciais foram arbitrados em 

R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) id. 9944988 . A 

Requerida manifestou-se ao id. 10259618, alegando em suma que não 

compete a ela o pagamento da perícia pleiteada pelo autor, haja vista que 

tal ato se refere à sua produção de prova e, portanto a mesma deve arcar 

com a perícia. Pois bem, é válido registrar que no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado 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. 

Registra-se 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. Desta forma, sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela requerida, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Com efeito, “(...)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. 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. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Assim sendo, determino que o valor dos 

honorários periciais fixados nos autos deve ser quitado pela requerida 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Intime-se a requerida para que 

procedam ao depósito do valor no prazo de 05 (cinco) dias. Efetuado o 

depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos em 05 (cinco) 

dias, devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Com a 

apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para no prazo comum 

de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da aludida prova, com a 

apresentação de eventual parecer dos assistentes técnicos (§ 1º do art. 

477, CPC). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023900-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRSON BERNARDINO DE PAULA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023900-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOIRSON BERNARDINO DE PAULA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 
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cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026628-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

IRACEMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1026628-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRACEMA FERNANDES DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Não obstante, emende a parte autora a sua petição inicial, 

acostando aos autos as faturas de energia elétrica dos 03 (três) últimos 

meses (referentes aos meses de maio, junho e julho/2018), bem como 

histórico de faturas que atestem a existência de cobrança no valor de R$ 

2.996,82 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e dois 

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

indeferimento da tutela provisória de urgência. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022343-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

SATURNINO MACONHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022343-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SATURNINO MACONHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e 

jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na 

esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026657-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE (ADVOGADO(A))

ANDRE NEVES FANTONI (REQUERENTE)

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026657-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRE NEVES FANTONI REQUERIDO: AM1 COMUNICACAO 

LTDA - ME Vistos e etc. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004555-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK ALEGRE BERNARDO (AUTOR(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1004555-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICK ALEGRE BERNARDO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026421-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KOCH NASCIMENTO DE PAULA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026421-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA KOCH NASCIMENTO DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e etc. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição 
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doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de 

prévio requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o 

pleito na esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026360-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MIGUEL SOCORE MORRURE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026360-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIGUEL SOCORE MORRURE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando aos autos cópia LEGÍVEL 

dos documentos pessoais do falecido Arnaldo Socore Putare. Consigno 

que, o não atendimento da determinação acima importará em indeferimento 

da inicial nos termos do art. 321, Paragrafo Único do CPC/15. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024861-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL JESUS DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024861-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL JESUS DE MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando aos autos os documentos 

necessários para o ajuizamento da ação. Consigno que, o não 

atendimento da determinação acima importará em indeferimento da inicial 

nos termos do art. 321, Paragrafo Único do CPC/15. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025108-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025108-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Intime-se o autor para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, colacionando aos autos copia LEGÍVEL do 

documento id. 14641416 pág. 02. Consigno que, o não atendimento da 

determinação acima importará em indeferimento da inicial nos termos do 

art. 321, Paragrafo Único do CPC/15. Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028595-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C LOPES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

JOSE RICARDO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES SILVA - EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1028595-90.2017.8.11.0041 Vistos. Designo audiência de 

conciliação para o dia 26.11.2018 às 08:00 horas, que será realizada na 

sala 01 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. 

Expeça-se a necessária Carta Precatória, conforme solicitado pelo autor, 

intimando-o para retirar a deprecata em 05 (cinco) dias, e comprovar a 

distribuição da mesma em 15 (quinze) dias. 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: 1008330-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILSON DE OLIVEIRA FESTI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008330-33.2018.8.11.0041. AUTOR: RV 

EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME RÉU: IVANILSON DE OLIVEIRA FESTI 

Vistos. Defiro o pedido de busca de endereço do réu pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo. Tendo em vista o 

resultado positivo da busca de endereço do réu, em observância ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 09:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 01 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 “em todos os endereços encontrados e não 

diligenciados” 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022383-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022383-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS REQUERIDO: 

GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA Vistos. Defiro o pedido de busca de 

endereço do réu pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo. Tendo em vista o resultado positivo da busca do 

endereço da requerida, em observância ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, designo o dia 26.11.2018, às 09:00 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 01 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 “em todos os endereços encontrados e não 

diligenciados” 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026669-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RIVANDA CASTRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN MICHELI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026669-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RIVANDA CASTRO DE ARAUJO RÉU: MIRIAN MICHELI DA SILVA Vistos e 

etc. Na audiência de conciliação a autora requereu a imissão na posse do 

imóvel objeto da ação (id.10844078), bem como a consulta nos sistemas 

disponíveis a este Juízo para a localização do atual endereço da ré. 

Compulsando os autos, verifico que foi determinado a imissão da autora 

no posse do imóvel por meio da decisão (id. 9937618). Desta feita 

cumpra-se a determinação intentando os meios necessários para tanto. 

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

RENAJUD, cujo resultado segue em anexo. Tendo em vista o resultado 

positivo da busca de endereço da requerida, em observância ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 13.11.2018, às 12:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 01 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 “em todos os endereços encontrados e não 

diligenciados” 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. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024243-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO (ADVOGADO(A))

VICTORIA MARIA GOMES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024243-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTORIA MARIA GOMES MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023599-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DANIELI APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023599-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIELI APARECIDA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026520-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKID NEUMANN - ME (REQUERIDO)

DIOGO HERBERTO NEUMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026520-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 

EPP REQUERIDO: MARKID NEUMANN - ME, DIOGO HERBERTO NEUMANN 

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 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

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 

(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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, enviar ao 

email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial, a fim de 

ser expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333916 Nr: 4426-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CORRÊA DA COSTA

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 77242 Nr: 7584-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO HENRIQUE FRANCO DOS REIS-ME, 

MAURICIO HENRIQUE DOS REIS, MARIA SALETE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661

 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 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 198 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.: 892560 Nr: 24955-04.2014.811.0041

 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: ISMAR SIRIO VILA REAL

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

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

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

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

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 04/09/2018

Horário: 09:30h

Local: ROD. BR 364, 50, CEP: 78085-000

 Unidade Consumidora: 3338134

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941618 Nr: 55531-77.2014.811.0041

 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: EDISON MANOEL DE ALMEIDA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:7.725, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

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

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

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

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 06/09/2018

Horário: A vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende da das 

9horas à 12horas e das 13horas às 17:30horas;

Local: Rua Cinco nº 62 quadra 02 – Bairro Tancredo Neves

 Matricula: 3338134

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1279231 Nr: 1652-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO S/A 

EMBRATEL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP CHECK LTDA ME, ELIAS ALEXANDRINO 

GOMES, ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19.763

 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 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 47 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.: 915264 Nr: 40376-34.2014.811.0041

 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 CAMARGO DA CONCEIÇÃO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

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

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

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 06/09/2018

Horário: A vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende da das 

9horas à 12horas e das 13horas às 17:30horas;

Local: Rua UM nº 23, quadra 12 setor 02 CPA III

Matricula: 82263

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147903 Nr: 30771-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720662 Nr: 16098-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSSAEL DE CAMPOS & KISS LTDA, 

ADRIANO HENRIQUE MARYSSAEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:OAB/SP 307.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824682 Nr: 30727-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CARLOS MARTINS DE MENEZES FILHO, 

KEYLLA SILVA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488, RAFAEL 

CANDIDO FARIA - OAB:261.519

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 748441 Nr: 99-44.2012.811.0041

 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: V.A COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA LATICINIOS MARAJOARA DO 

NORTE LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO SAFRA S.A

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902073 Nr: 31351-94.2014.811.0041

 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: WANDERSON RAMOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899574 Nr: 29499-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO GOLDEN PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

VINICIUS CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854125 Nr: 56722-94.2013.811.0041

 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): DIVINO MOARES COELHO, ANA MARIA 

LOUZICH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854125 Nr: 56722-94.2013.811.0041

 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): DIVINO MOARES COELHO, ANA MARIA 

LOUZICH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759771 Nr: 12095-39.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

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

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

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

agendamento da data da perícia com o perito José Duarte de Araújo.

Data: 03/09/2018

Horário: 09h00min

Local: Concessionária Hyundai Caoa, localizada na Av. Av. Fernando 

Corrêa, em Cuiabá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 436703 Nr: 14963-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÔNI DE ARRUDA PINTO, SIDNEY BERTUCCI, 

ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792541 Nr: 46638-68.2012.811.0041

 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: EDMILSON BORGES DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406507 Nr: 38506-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE YUMI SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14.522, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados, postulando o que entender direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019564 Nr: 31635-68.2015.811.0041

 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: GERALDO ALVES PEREIRA

 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 do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 
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AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815789 Nr: 22242-90.2013.811.0041

 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: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANA PAULA 

SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANA BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, KAMILLA TATIANY FERLE - 

OAB:290032/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 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 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 932 tendo em vista 

que a(s) parte(s) não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776532 Nr: 29852-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTÔNIO OVÍDIO DE MIRANDA, IVONE DA 

CONCEIÇÃO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, KAMIL 

FARES, MANSÃO VIP-ZONA SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES- CURADOR - OAB:3847/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.: 900143 Nr: 29933-24.2014.811.0041

 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: MARCIELE REIS BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/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 pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) 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.: 1028207 Nr: 35902-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO SILVA DA LUZ

 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: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392685 Nr: 28093-52.2009.811.0041

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/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 pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) 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.: 344789 Nr: 14829-02.2008.811.0041

 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: EDEMIR JOSÉ DAS NEVES, LUCIMAR FIGUEIREDO 

SAMPAIO DAS NEVES, LEONICE MOREIRA DA SILVA, MÁRIO LUIS D. 

SIGARINI, NILZA PEREIRA DOS SANTOS, NORMÉLIA GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO, REGI APARECIDA DA SILVA, SEBASTIÃO EVANGELISTA, 

RONICLEI CESO FERNANDES, ROSIVAM BATISTA MARINHO, ROZIMEIRE 

NOGUEIRA DE CARVALHO

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

SAÚDE S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP

 (...).Em síntese, o feito possui 04 (quatro) volumes, 10 (dez) requerentes, 

diversos quesitos e o perito detalhou na proposta de honorários todos os 

trabalhos a serem executados, bem como o volume de horas técnicas 

necessárias para a realização da aludida perícia.Assim sendo, entendo 

que a impugnação existente nos autos não deve prosperar nos moldes em 

que restou apresentada, e homologo a proposta dos honorários periciais 

de fls. 823/826, determinando que o requerido, efetue o depósito dos 

referidos honorários periciais – R$ 14.000,00 (catorze mil reais) no prazo 

de 10 (dez) dias.Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na 

decisão de fls. 773/780, intimando-se o perito para dar início aos 

trabalhos.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 736150 Nr: 32553-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

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

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 736150

Vistos

 A decisão de fl. 175 necessita ser implementada, com urgência.

Cite-se o requerido Luiz Greselle no endereço em que o mesmo restou 

citado na demanda principal, através de oficial de justiça, ou proceda a 

juntada de comprovante da citação postal já encaminhada.

Remeta-se os autos, à Defensoria Pública para apresentação de 

contestação com relação ao requerido Luiz Carlos da Silva, que já foi 

citado por edital.

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

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812230 Nr: 18719-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741713 Nr: 38555-97.2011.811.0041

 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: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

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

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6.610/MT

 Cód. 741713

Vistos

 A decisão saneadora de fls. 222/224 acolheu a ilegitimidade passiva do 

requerido Luiz Gresselle. Contudo, o eg. TJMT no bojo do RAI n. 

1001907-83.2018.8.11.0000 deu provimento ao recurso manejado para 

manter o demandado na lide.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.11.2018 às 15:00 horas, oportunidade em que além das provas já 

deferidas será colhido o depoimento pessoal do requerido Luiz Gresselle e 

do autor.

 Autorizo, ainda, a produção de prova testemunhal pelo requerido Luiz 

Gresselle, conforme pleiteado (fl. 168), devendo as partes observarem o 

estabelecido na decisão saneadora de fl. 221/224, ao que o rol de 

testemunhas deve ser apresentado em 10 (dez) dias, caso inexista nos 

autos até a presente ocasião.

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

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065360 Nr: 53346-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EVANGELISTA MOTA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre a petição do autor de fls. 117, no prazo de 05 (cinco) 

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.: 771081 Nr: 24134-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS TECHI S/A - INDÚSTRIA, COMERCIO 

LAVOURA E PECUÁRIA, ELEUSINO ATAÍDES PASSOS EPP, ILVA 

BIANCARDINI GOMES RONDON

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cód. 771081

Vistos

 Inexistem preliminares pendentes de apreciação. O ponto controverso 

cinge-se aos requisitos do usucapião pretendido.

Assim sendo, defiro a produção da provas pleiteadas (testemunhal) e 

determino o depoimento pessoal dos autores.

Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC.

 Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Quanto ao Depoimento pessoal da autora, os mesmos deverão ser 

intimados pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.10.2018 às 

14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.

Determino, ainda, que os autores apresentem certidão de inteiro teor 

atualizada do imóvel usucapiendo.

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

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741263 Nr: 38053-61.2011.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA D'ALIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA NABARRETE LÚCIO 

MARTHA - OAB:7858-B

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cód. 771081

Vistos

 Em razão da inércia do perito nomeado apresentar proposta de 

honorários (fl. 763), substituto o perito nomeado, pelo perito LUCIANO 

GONÇALVES DE CASTRO E SILVA, Atuário MIBA nº 1.116 / Perito Atuarial 

Oficial nº 3597, que pode ser encontrado no endereço eletrônico 

lucianogcs@gmail.com e peritoatuarial01@gmail.com; Fones: (21) 

3617-0123/ (21) 99231-3468.

Intime-se o perito nomeado nesta ocasião para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias, cumprindo-se, na sequência a 

íntegra da decisão saneadora já exarada nos autos.

Defiro o pedido de fl. 765, efetuando devolução do prazo estabelecido à 

requerida.

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

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087785 Nr: 5098-98.2016.811.0041

 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: JOÃO ADALBERTO BORGES, SONIA MARA DAL MORO 

BORGES, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR SPE 1 EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 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

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907014 Nr: 34908-89.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EDISON HENICKA, JANAINA BARRETO 

PASSADORE, MARIA DAS GRAÇA LIMA, LUIZ ALBERTO GEBRIM, 

ROSANGELA PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12.737

 Cód. 907014

Vistos

 Apense-se o presente feito às demandas de cód. 896039, 899575 e 

897702.

Após, remeta-se à conclusão.

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

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026684-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026684-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

requerimento de Cumprimento de Sentença proferida nos autos do 

processo n. 18947-40.2016.8.11.004, em trâmite perante o Juízo da 11ª 

Vara Cível da Capital, para lá endereçado, por dependência, mas 

distribuído para esta 03ª Vara Cível. É o breve relato. Decido. Estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento de 

Cumprimento de Sentença proferida por outro Juízo de Direito da Capital. 

Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento do presente feito a 11ª 

Vara Cível da Capital (NCPC, 516, II). Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013835-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS ANJOS BRANDAO (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013835-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZANGELA DOS ANJOS BRANDAO RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

ELIZÂNGELA DOS ANJOS BRANDÃO ajuizou a presente “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” em face de TIM 

CELULAR S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada: (i) no cancelamento dos serviços de internet 

contratados, em decorrência da sua precariedade, e (ii) da habilitação do 

segundo modem sem autorização, vez que era para ter sido substituído o 

produto, sem ônus ao consumidor; (iii) na apresentação da documentação 

original, inclusive o contrato assinado, que foi utilizado para habilitar os 

dois modens, uma vez que a autora não autorizou a habilitação do 

segundo serviço; (iv) no cancelamento de todo e qualquer tipo de serviço 

atinente a esses modens, uma vez que nunca funcionaram como 

contratado, bem como o aparelho apresentou vícios de funcionalidade, 

ficando totalmente inutilizável em janeiro/2018; (v) na suspensão da 

cobrança da fatura de R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta 

centavos), com vencimento no mês de abril/2018, por tratar de serviços 

não contratados e não utilizados; (vi) na abstenção de inclusão do seu 

nome nos órgão de proteção ao crédito e o (vii) cumprimento de tais 

obrigações até o final desta ação. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 
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e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] Nesse diapasão, tem-se que, no 

caso dos autos não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada, 

sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte autora não 

logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária, quanto ao 

cancelamento (i) dos serviços de internet e (ii) da habilitação dos modens 

e (iv) de todo e qualquer tipo de serviço a eles atinentes, que a parte ré 

tenha se negado a fazê-lo administrativamente ou que tenha imposto o 

pronto pagamento de multa decorrente de possível cláusula de fidelização. 

Outrossim, inexiste nos autos prova de que o valor de R$ 239,80 

(duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), referente ao mês de 

abril/2018, corresponda a cobrança abusiva/ilegal de serviços não 

prestados efetivamente, cabendo anotar aqui que a parte autora não 

trouxe sequer a fatura do mês de abril/2018, não ressaindo dos autos 

qualquer obstáculo para a sua obtenção junto à parte ré. Ressalta-se que 

o cancelamento de serviços públicos contratados é um direito potestativo 

do consumidor, cuja negativa comprovada da concessionária em fazê-lo 

ou de aplicação por ela de multas em razão do cancelamento é que 

carregaria controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário, valendo dizer 

que a tutela provisória de urgência não pode ser concedida diante de um 

Juízo de mera possibilidade (sumaríssimo), devendo ser deferido mediante 

Juízo de probabilidade (sumário) iluminado pela prova pré-constituída já 

existente nos autos. Destarte, a prova pré-constituída apresentada pela 

autora não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, 

não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora, 

bem como defiro o pedido de exibição pela parte ré de todos os 

documentos relacionados à contratação dos serviços questionados, 

especialmente, contratos de prestação de serviços de telefonia, suas 

respectivas faturas, históricos de atendimentos e de pagamentos. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

15/10/2018, às 12:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

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

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016332-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016332-26.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Sentença. MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe, ingressou com a presente ação sumária de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ao argumento de que 

no dia 26.06.2015, Manoel Batista de Araújo, cônjuge da requerente, foi 

vítima de acidente automobilístico, que resultou em óbito, conforme atesta 

boletim de ocorrência e certidão de óbito. Requer a procedência da ação 

para que a ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$13.500, 

referente ao seguro obrigatório. A inicial foi instruída com os documentos 

de ids. 7343316, 7343318, 7343319, 7343320, 7343322, 7343323, 

7343326, 7343328, 7343329, 7343330, 7343333, 7343331, 7343334, 

7343336, 7343337, 7343338, 7343339, 7343340, 7343341, 7343342, 

7343343, 7343345, 7343346 e 7343347. Citada, a ré contestou a ação 

(ids. 9263941, 8235498), arguindo preliminarmente: I– Da Ilegitimidade 

Ativa Ad Causam. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 11030094. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O presente feito será julgado em bloco com 

inúmeros outros feitos, em razão de tese jurídica já firmada por este Juízo 

em diversos julgamentos de casos repetitivos nos quais se discute a 

mesma matéria e possuem como objetivo a cobrança de indenizações 

referente ao DPVAT. Assim sendo, nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ILEGITIMIDADE “AD 

CAUSAM” NO POLO ATIVO DA PRESENTE DEMANDA. Assevera a parte 

demandada que a requerente não possuí legitimidade para pleitear o 

pagamento integral da indenização, eis que o acidente ocorreu sob a égide 

da Lei 11.482/2007 que complementou a Lei 6.194/74, e, dispõe que em 

casos de indenização por morte, o valor deverá ser pago no percentual de 

50% ao cônjuge/companheiro e 50% aos herdeiros do segurado. O artigo 

4° da Lei 6.194/74 determina que a indenização em caso de óbito seja 

paga de acordo com o disposto no artigo 792, do Código Civil, vejamos: 

“Art. 792, caput. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se 

por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado 

será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante 

aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.” 

(grifei) Ou seja, a existência dos filhos elencados na Certidão de Óbito não 

torna a requerente como parte ilegítima na presente ação, sendo 

necessário apenas observar a divisão da indenização pleiteada conforme 

disposto pelo artigo supramencionado. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

de Ilegitimidade “Ad Causam”. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA NEUSA DE 

PAULA ARAUJO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. A autora impetrou ação de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, eis que Manoel Batista de Araújo, esposo da 

requerente, fora vítima de acidente automobilístico em 26.06.2015, o que 

resultou em sua morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim de 

ocorrência (ids. 7343322, 7343323, 7343326, 7343326 e 7343330). 

Inicialmente, é importante salientar que a morte do esposo da autora, 
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restou devidamente comprovada nos autos, consoante os documentos de 

ids. 7343322, 7343323, 7343326, 7343326 e 7343330, a demonstrar a 

ocorrência do sinistro, razão pela qual é devido o pagamento da 

indenização, pois este se encontra condicionado somente à prova do 

acidente e dos danos dele decorrentes. O artigo 3º da Lei n. 6.194/74, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º: Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] I – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de morte;”. (negritei) Em que pese à alegação trazida pela Ré, pugnando 

pela expedição de Ofício ao INSS, não se faz necessário expedição de tal 

documento para verificar se o falecido possuía outros dependentes e/ou 

companheiro, pois, a requerente colacionou todos os documentos 

necessários comprovando que a vítima era casada com a Sra. Maria 

Neusa de Paula Araújo e possuía onze filhos, conforme Certidão de Óbito 

e Certidão de Casamento (ids. 7343329 e 7343330). A par disso, da leitura 

às averbações da Certidão de Óbito, extrai-se o seguinte: “Sexo 

masculino, CASADO (A), 77 anos. (...) O FALECIDO DEIXOU BENS A 

INVENTARIAR; NÃO DEIXOU TESTAMENTO CONHECIDO; ERA PORTADOR 

DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG N° 1.393.746 –SSP/PR; DEIXOU FILHOS 

(...).” Insta ressaltar, que a Lei n. 6.194/74, não incumbe aos beneficiários 

o ônus de provar que são os únicos herdeiros da vítima, como condição 

para o adimplemento da obrigação indenizatória pelo Seguro DPVAT. 

Cabendo-lhes tão somente apenas a comprovação de serem herdeiros, o 

que foi feito. Nesse sentido, conforme entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do Sul: “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DE IDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MORTE DA GENITORA DOS 

AUTORES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVA DA CONDIÇÃO DE 

HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA 

DE OUTOS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Tendo 

a prova dos autos evidenciado que a morte se deu como consequência 

direta do acidente de trânsito sofrido, cabível a percepção do seguro 

obrigatório por morte. 2. Os requerentes são obrigados a comprovar a 

qualidade de herdeiros, não sendo necessária, entretanto, a 

demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros vivos. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS-APL: 08037473220168120008 

MS 080347-32.2016.8.12.0008, Relator: Des Sideni Soncini Pimentel, Data 

de Julgamento: 29/08/2017, 5ª Câmara Cível)” Grifo nosso. No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT será suficiente prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. No caso em tela o pedido inicial está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência e certidão de óbito (ids. 

7343322, 7343323, 7343326, 7343326 e 7343330). A prova documental 

acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, a certidão de óbito, a qual comprova a 

veracidade da informação constante na inicial. Dessa forma, comprovado 

o óbito e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. Com efeito, 

a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao 

disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto o 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 

198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na ação em que se pretende o 

recebimento de indenização securitária é necessária a prova pericial 

médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau 

de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de sentença por 

arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da 

publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI 

N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ –ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre 

cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à apelada, não havendo a necessidade da produção de outras 

provas para a comprovação da debilidade da vítima. Quando a lesão 

sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação e o devido arbitramento da indenização.” (TJMT, Ap, 

128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da publicação no 

DJE 24/03/2014)”. Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a 

hipótese dos autos, o percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o 

cálculo da indenização. Ademais, com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”. Assim, a indenização deve ser 

calculada na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 

1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No entanto, conforme 

se extrai da certidão de óbito o “de cujus” possuía onze filhos (id. 

7343330), portanto, a indenização deverá corresponder a 50% do valor 

total da indenização, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais) conforme artigo 4° da Lei 6.194/74, incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.”. Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja, 

desde o evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1483620/SC), aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por MARIA NEUSA DE PAULA ARAÚJO, em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde a data do evento danoso (26.06.2015), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023668-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 43 de 630



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023668-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários, promovida por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face do 

BANCO DO BRASIL S/A. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça id. 

11019346 pág. 01/03, a parte autora impetrou recuso de agravo de 

instrumento id. 11511227 pág. 01/17 objetivando a revogação e/ou a 

reforma da decisão exarada por este Juízo, havendo posteriormente a sua 

desistência, conforme denota dos embargos de declaração que anulou o 

acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (id. 

14474577). É o breve relato. Fundamento e decido. O autor compareceu 

nos autos (id.12130408) requerendo o cancelamento da distribuição do 

feito sem a imposição de qualquer penalidade pecuniária “custas e 

honorários”, ao argumento de que a inicial não foi recebida e que não 

houve o recolhimento das custas, nos seguintes termos: “(...) vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, observando que a 

inicial ainda não fora recebida e que os requerentes não recolheram as 

custas iniciais, bem como que houve pedido de desistência do recurso de 

Agravo de Instrumento interposto de n. 1000509-04.2018.8.11.0000 

(petição anexa), vem manifestar o desinteresse no prosseguimento da 

presente ação, requerendo o CANCELAMENTO da distribuição do feito 

sem a imposição de qualquer penalidade pecuniária (custas e honorários), 

notadamente pela notória incongruência de condenação em custas pelo 

não recolhimento das custas, sendo que a penalidade imposta se 

consubstancia apenas no cancelamento da distribuição, sendo o que 

requer, nos termos do artigo 290 do CPC(...)”(grifo nosso). Vejamos o que 

dispõe o artigo 290 do CPC, in verbis: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” Note-se, no caso em tela, que determinado a intimação do autor para 

o recolhimento das custas, o mesmo buscou o competente recurso 

visando a revogação e/ou anulação da decisão proferida, que após 

superado, caberia apenas aguardar o decurso do prazo para alcançar o 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 290 do CPC, entretanto, o 

autor compareceu nos autos "MANIFESTANDO O SEU DESINTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO”, o que caracteriza A DESISTÊNCIA 

PROPRIAMENTE DITA. Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do 

artigo 485 do NCPC dispõe que: “§ 5º. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe 

que: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Desta 

feita, homologo, por sentença, a desistência da ação manifestada (id. 

12130408), extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil de 

2015. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, 

§ 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1015699-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO HENRIQUE SALVADOR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. EDUARDO 

HENRIQUE SALVADOR DA SILVA ajuizou ação de cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, em que foi determinada, ao id. 14203558, a intimação 

da parte autora para que emendasse a inicial, a fim de juntar o 

requerimento administrativo, no prazo de 15 dias. Devidamente intimada, a 

autora manifestou pelo interesse de prosseguimento do feito, não juntando 

o requerimento administrativo, conforme se denota ao id. 14791602. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, qual seja, juntar o requerimento administrativo, contudo, 

deixou de cumprir o determinado. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

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.”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do § único artigo 321 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. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 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: 1004284-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NOELI BYLICA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que NOELI BYLICA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 01.12.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11896311, 11896322, 11896338, 11896346 . Devidamente citada (id. 

11923174 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12535702, 12535708, 12535716, 12535719, 12535726, 12535731, 

12535733, 12535739, 12535747 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13359713 

. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 12951978 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 14325548 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 14413398 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 
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seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 11896322, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11896338), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11896338). Outrossim, 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. Ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 
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completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

12951978), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA CRANIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.12.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. No que tange os 

honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento 

conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o respectivo alvará ao 

perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013735-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013735-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULO SERGIO 

RAMOS TOLEDO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06.04.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

13294157, 13294158, 13294160, 13294161, 13294165, 13294167, 

13294172 . Devidamente citada (id. 13524773 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 14168041 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 14447361 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 13895229 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 14447571 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 14321477 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13294165), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 13895229). Outrossim, 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. Ao que tange a 

alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a 

mesma não merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela 

seguradora já foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 
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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 06.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13895229), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 
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de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (06.04.2018) 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. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006607-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WELLINTON MAIKO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006607-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINTON MAIKO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WELLINTON 

MAIKO DE FIGUEIREDO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14.12.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

12246715, 12246730, 12246748, 12246756, 12246777, 12246791, 

12246816, 12246829 . Devidamente citada (id. 12262616 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 13335780 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 14458566 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 12953406 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 14458618 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 14326558 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência (id. 

12246791), 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 
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perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12953406). 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 14.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

12953406), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 
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invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 4.725,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (14.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013741-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013741-57.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRESSA DE SOUZA DAVID REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDRESSA DE 

SOUZA DAVID move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 01.12.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 13294330, 

13294331, 13294332, 13294333, 13294335, 13294336, 13294338, 

13294339, 13294341 . Devidamente citada (id. 13524411 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 14005093 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo; II – 

Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Adm.; IV – Ausência do Laudo do IML. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 14459067 

. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 13893951 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 14459110 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 14248309 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 
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ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da 

Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13294336), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 13893951). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

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 
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perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13893951), 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): MÃO ESQUERDA (...) 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 MÃO ESQUERDA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de uma das mão terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (01.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014462-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCAS AFONSO DO PRADO LIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014462-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS AFONSO DO PRADO LIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS AFONSO 

DO PRADO LIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 29.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 13400350, 

13400352, 13400353, 13400358, 13400359, 13400361, 13400365, 

13400368 . Devidamente citada (id. 13524935 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 14091467 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Extinção ou Suspensão do Processo – 

Necessidade de Pedido Administrativo Prévio; III – Da Não Comprovação do 

Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 14459190 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 
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juntado ao id. 13898021 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 14459246 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 14513525 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

13400368, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que a parte autora ingressou com 

requerimento administrativo, mas que não obteve resposta. No entanto, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU (id. 13400361), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13898021). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13898021), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(29.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010666-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

M. D. D. M. M. (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO MENINO DE SOUZA MORENO OAB - 017.265.211-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010666-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIANNY DE DEUS MENINO MORENO REPRESENTANTE: THYAGO 

MENINO DE SOUZA MORENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIANNY DE DEUS MENINO 

MORENO neste ato representado por seu genitor THYAGO MENINO DE 

SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 27.02.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 12843939, 

12843967, 12843946, 12843944, 12843942, 12843952 . Devidamente 

citada (id. 13014890 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 14104558 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora 

Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Ausência do Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 14144603 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 13882455 . A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 14144967 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 14575989 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 

5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da 

indenização securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em 

juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto 

no referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante 

realização da competente perícia médica, objeto da dilação probatória 

solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de 

laudo do IML. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12843946), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13882455). 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 
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permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13882455), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 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 
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partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.02.2018) 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. No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025607-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO HONORATO DE ARAUJO (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025607-96.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAURO HONORATO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAURO HONORATO DE ARAÚJO 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 10.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 9509739, 

9509748, 9509751, 9509767, 9509773, 9509779, 9509783, 9509789, 

9509790, 9509796, 9509801. Devidamente citada (id. 9759228), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 11139477), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Ausência dos Requisitos Autorizadores ao Recebimento do Seguro 

DPVAT - Prêmio Não Pago pela Parte Autora – Proprietária do Veículo – Da 

Não Incidência da Súmula 257 do STJ. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, id. 11320780. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado id. 

10838935. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12059164. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

11200973. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Da Ausência dos Requisitos Autorizadores ao Recebimento do 

Seguro DPVAT - Prêmio Não Pago pela Parte Autora – Proprietária do 

Veículo – Da Não Incidência da Súmula 257 do STJ. Refuto a preliminar, 

uma vez que se trata de assunto pacificado pelo Supremo Tribunal de 

Justiça, conforme Súmula 257, a qual dispõe que “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”. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 9509789, 9509790 e 9509796), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10838935). 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 
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comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10838935), 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): COTOVELO 

DIREITO e JOELHO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) V) 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 COTOVELO DIREITO 10% RESIDUAL JOELHO DIREITO 

10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu 

do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo 

conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação 

da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º 

incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão de um dos cotovelos 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, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10%, perfazendo o 

total de 2,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo lesão de 

um dos joelhos 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, 

residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 10%, perfazendo o total de 2,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - COTOVELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 337,50 - JOELHO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

337,50 LESÃO 1 = LESÃO 2 = Total = R$ 675,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 
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seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (10.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002100-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002100-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISANDRA RODRIGUES SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELISANDRA 

RODRIGUES SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 26/10/2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

4698738, 4698739, 4698740, 4698741, 4698742, 4698743, 4698744, 

4698745, 4698746, 4698748. Devidamente citada (id. 4918650), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 7157873 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II - Da necessidade de 

Realização de Pedido Administrativa Prévio; III – Da Não Comprovação do 

Pedido Adm. E a Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 8019544. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 13423357. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 14316037. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 14365578. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 
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“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 4698743), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13423357). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26/10/2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 
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existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13423357), a qual conclui que: “Os elementos disponíveis permitem admitir 

nexo de causalidade entre o acidente noticiado e o dano corporal 

apresentado pela autora. A periciada apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do primeiro dedo do pé direito de média repercussão 

avaliada em 12,5% e invalidez permanente parcial incompleta do quinto 

dedo do pé direito de média repercussão avaliada em 5%, totalizando 

17,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia 

médica para seguro DPVAT.’’ Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesões PRIMEIRO DEDO DO PÉ DIREITO MÉDIA 50% QUINTO 

DEDO DO PÉ DIREITO MÉDIA 50% [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda do primeiro dedo direito do pé terá a vítima direito a 10% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 50%, perfazendo o total de 5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda do quinto 

dedo direito do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% 

sobre 50%, perfazendo o total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PRIMEIRO DEDO DO PÉ DIREITO: *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 

675,00 - QUINTO DEDO DO PÉ DIREITO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 TOTAL: 

Lesão 1 + Lesão 2 = R$1.350,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (26/10/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012883-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012883-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR DE SOUSA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VALDIR DE SOUSA LIMA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.08.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 13173593, 13173595, 13173598, 13173591, 13173590 

. Devidamente citada (id. 13300958 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 14022048 ), arguindo preliminarmente: I – Advogado Sem 

Procuração Nos Autos; II – Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo 

Passivo; III – Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 14077040 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

13900312 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

14271943 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

14417455 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO 

NOS AUTOS. Compulsando os autos, verifico que ao id. 13173593, a parte 

exequente colacionou a procuração, assim descabida a preliminar. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A 

dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar 

de ausência de laudo do IML. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 
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existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13173598), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13900312). 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 05.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13900312), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 
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instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 20 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003217-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003217-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS JOSÉ DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.11.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11740811, 11740830, 11740836, 11740843, 11740850 

. Devidamente citada (id. 11806979 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12247141 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo Para Seguradora Lider; II – Do Requerimento Adm. Perante a 

Porto Seguro; III – Da Ausência de Requerimento Adm.; IV – Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 13441605 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

12928281 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

14243804 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

14457924 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 
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NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A Parte autora juntou ao id. 11740850, 

o prévio requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11740836), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12928281). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 04.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 65 de 630



perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12928281), 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): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITA 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de uma 

das mãosterá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, 

perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.11.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 20 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019253-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR CECATTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019253-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVAIR CECATTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que EVAIR CECATTO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 03.03.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 8212793, 8212797, 8212845, 8212857 . Devidamente citada (id. 

8309833 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9295593, 

9295600, 9295606, 9295613, 9295617, 9295624, 9295628, 9295629, 

9295634 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 10160419 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 9616247 . A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 10433312 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 10509952 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 
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sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 8212845), 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 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 9616247). Ao que tange a alegação 

de litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma 

não merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela 

seguradora já foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. Quanto ao pedido 

de juntada de outro documento com assinatura do autor, realizado pela 

seguradora ao id. 10736691, rejeito, haja vista não verificar discrepância 

entre as assinaturas apresentadas. 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 
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da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

9616247), 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 + JOELHO 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 25% LEVE 2ª Lesão JOELHO DIREITO 25% 

LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Lesão 1 - Havendo perda de um dos tornozelos terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 

6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda 

de um dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 

25%, perfazendo o total de 6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: Lesão 1 - TORNOZELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 Lesão 2 - 

JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 
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3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 1.687,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (03.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a requerida para 

efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013717-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NAIARA RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013717-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAIARA RIBEIRO PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que NAIARA RIBEIRO PINTO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.01.2015, 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 

de ids. 6778830, 6778837, 6778844, 6778853, 6778856 . Devidamente 

citada (id. 6836441 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 9438644 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; 

II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 10302040 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 9161487 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 10433142 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 10552238 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 
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6778844), 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 Certidão de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9161487). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 30.01.2015, 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 inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

9161487), 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): 2º DEDO MÃO ESQUERDA (...) 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 
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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 2º 

DEDO MÃO ESQUERDA 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos dedos terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% 

sobre 75%, perfazendo o total de 7,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: 2º DEDO MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 

1.012,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(30.01.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta 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. No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012634-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012634-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERALDO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. EVERALDO DE OLIVEIRA ajuizou ação 

de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados 

nos autos. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 6673636, 

6673644, 6673652, 6673667. Ao id. 6688150 foi deferida a gratuidade da 

justiça ao autor, devidamente citada (id. 6701597), apresentou 

contestação (id. 8222248). Em sede de contestação, fora arguindo 

litispendência, haja vista em 02/09/2016 (data de distribuição), a parte 

autora ter distribuído mesma ação de cobrança em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, perante a 8ª Vara Civel da Comarca de Cuiabá – 

MT, sob o nº 33330-23.811.0041, código 1153710. É o relatório. Decido. 

Conforme o Código de Processo Civil haverá litispendência, quando já 

existente demanda que se encontra em curso com igualdade entre as 

partes, mesma causa de pedir e pedido, de acordo com o art. 337, § 1º e § 

2º do CPC. Verifica-se que a presente demanda é objeto da ação que 

tramita na Oitava Vara Cível de Cuiabá - MT, conforme se verifica no site 

www.tjmt.jus.br/. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1026807-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA GOMES (EMBARGANTE)

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026807-07.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: VICENTE FERREIRA GOMES EMBARGADO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA Vistos. Trata-se de embargos de 

terceiros ajuizados através do sistema PJE e distribuídos por dependência 

ao cumprimento de sentença n. 11070-69.2004.811.0041 - 158852, que 

tramita fisicamente por este Juízo. É o breve relato. Fundamento e decido. 

O processo foi distribuído por dependência ao cumprimento de sentença 

acima mencionado em desacordo com o disposto no artigo 13 da 

Resolução n. 3/2018 do Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso,ao passo que ajuizado através do sistema PJE e o processo 

ao qual foi distribuído por dependência tramita perante este Juízo na forma 

física. Desta feita, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do § 2º do artigo 13 da citada resolução e do inciso IV do artigo 

485 do NCPC. Desejando ver os seus embargos de terceiro serem 

processados e julgados, a parte embargante deverá promover a sua 

distribuição na forma física por dependência ao cumprimento de sentença 

em que praticado o ato de constrição que lhe é objeto. Sem custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em razão da extinção 

prematura. Decorrido o prazo recursal da presente sentença, certifique-se 

o seu trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022502-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIENE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 
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Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020077-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

GUILHERME CARDOSO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019041-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021121-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TAQUES MARQUES (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019013-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

AILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021777-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES (ADVOGADO(A))

LENNON BORGES JAYMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021108-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

BRUNO DO BEM CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022394-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025434-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MANOEL GONCALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025434-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL GONCALVES SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Manoel Gonçalves Sobrinho, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10908639. A parte requerida foi citada, contudo não apresentou 

contestação conforme certificado de ID 12849204, quedando-se revel 

(efeitos da revelia – CPC, art. 344). A parte autora pugna pela 

consideração do laudo pericial feito durante a audiência de conciliação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Como já exposto no relatório, a parte requerida não apresentou 

contestação. Como sabido, o principal efeito da revelia é a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil. A pena de confissão decorrente da revelia, 

contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do 

pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos 

autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte autora. In casu, sem 

maiores sobressaltos tenho que a pretensão da reclamante merece ser 

acolhida. Registro que o Código de Processo Civil estabelece que incumbe 

o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor. A parte autora colacionou um suporte probatório capaz de 

corroborar suas alegações, vejamos. Por meio de boletim de ocorrência e 

histórico clínico evidenciando o evento danoso (ID 9486329), bem como 

laudo pericial (ID 10908639). Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 06/05/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, a 

Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 
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de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 06/05/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 10908639, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 06/05/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 03 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022397-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022179-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012350-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAXIMO DE PINHO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034664-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLAUDINO MANOEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026598-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026598-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES INTERESSADO: BANCO DO 

BRASIL SA Oficie-se ao Banco do Brasil, no endereço indicado na inicial, 

para que informe acerca da existência de saldo/valores na Conta n.º 

29015-7, Agência nº. 3498, em nome do falecido Paulo de Souza Rosa 

(CPF n. 003.448.691-72), no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026800-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CHRISTIANE ALVES MARANHAO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026800-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO ITAULEASING S.A. RÉU: CHRISTIANE ALVES MARANHAO 

Redistribua-se o feito perante uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de maio de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026662-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026662-48.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

EMBARGADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP Apense-se 

aos autos de execução n.º 1019408-24.2018.8.11.0041. Se no prazo legal 

(art. 915 do CPC), o que deverá ser certificado, recebo os embargos para 

discussão. O efeito suspensivo será deferido quando presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, 

visualiza-se a probabilidade do direito invocado, principalmente diante da 

fundada suspeita de nulidade de duplicata consubstanciada em aceite 

conferido por pessoa que não possui outorga de poderes especiais 

expressos para tal. Denota-se ainda a presença do perigo de dano, já que 

em caso de continuidade da execução o executado estará sujeito à 

expropriação patrimonial. Por fim, a parte embargante ofertou bem móvel 

avaliado em R$ 6.026,85 (seis mil e vinte e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), de maneira que a execução encontra-se garantida e servindo 

o referido bem como caução. Assim, nos termos do art. 919, §1º do CPC 

DEFIRO o pedido de suspensão da execução em apenso de n.º 

1019408-24.2018.8.11.0041. Intime-se a parte embargada para 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026691-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026691-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA VALADARES SILVA RÉU: ELMO PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, tais quais, cópia dos três últimos holerites se tiver e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026820-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JONIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

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: 1026820-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos comprovante de residência; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020732-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CESAR DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE BRITES MIRANDA (REQUERIDO)

E. G. M. L. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14692781, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009019-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009019-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GREGORY DE SOUZA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se o perito para manifestar 

acerca dos quesitos complementares apresentados pela requerida na 

petição de Id. 10924073, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, 

intimem-se às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

resposta do perito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011646-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ADILSON DOS SANTOS SATELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006118-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (AUTOR(A))

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO (RÉU)

JULIANO LATORRACA PONCE (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14767215, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013286-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14813803, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034783-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (ADVOGADO(A))

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14816320, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000238-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DELCIO CHIROLI (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026423-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DANIZERIO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025092-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA (ADVOGADO(A))

JEAN DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001623-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034103-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJENANY DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034103-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEJENANY DA SILVA BARROS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório ajuizada por Dejanany da Silva Barros, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 11852527. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir e da ausência do pedido administrativo. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em sede 

administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13919960. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/08/2017. 

Verifico já foi produzido laudo médico de ID 13919960, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10606207. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 
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a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/08/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10606195), bem como laudo pericial (ID 13919960). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 29/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13919960, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Bem como, invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por 

cento), calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Já para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos joelhos, o percentual do incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de 

R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo 

com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), resultando no montante de R$5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe em R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 0291/08/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 03 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006709-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010892-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010892-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FRANCISCO DOS SANTOS Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada 

por Maria Gabriela Rodrigues de Oliveira, em desfavor de Francisco dos 

Santos. Aduz a parte autora que no dia 09/10/2016 seu genitor e seu 

sogro aguardavam na estrada de Brasnorte a chegada do ônibus de 

viagem que os levaria para Rondônia. Ocorre que neste momento em que 

aguardavam o ônibus, vinha em alta velocidade a caminhonete de placa 

NFQ 9774/MT de propriedade da parte ré atropelando-os brutalmente. 

Alega a autora que o seu genitor foi arremessado a 40 (quarenta) metros 

de distância, vindo a falecer instantaneamente por traumatismo craniano. 

Assim, em sede de tutela de urgência, requer o pagamento de uma pensão 

provisória diante das necessidades que vem enfrentando desde a morte 

de seu genitor. Com a inicial vieram documentos. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à ausência dos 

requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa fase 

processual determinar que a requerida proceda ao pagamento de pensão, 

na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que 

serão aferidos durante a instrução probatória, não sendo possível, neste 

momento de cognição sumária. Destarte, prudente que se aguarde o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 15/10/2018, às 10:30h, Conciliação: Sala 06, 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, 
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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, 16 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005312-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011842-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

CARLOS ADRIANE PALACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025806-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

WAGNER BARBARO MARCOSKI (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TORALI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida (ids. 14851475, 

14851534, 14851590 e 14851648), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025531-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022990-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

ALAIDE VENTURA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

MAXI ORTO CONSULTORIO ORTODONTICO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14837277, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025916-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

VALDENELIO RODRIGUES DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 1025916-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDENELIO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA 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 15/10/2018, às 10h00 – 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 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 
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CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065898 Nr: 53596-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEICULOS - DOELER DISTRIBUIDORA 

DE VEIVULOS LTDA, RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento das custas de fls. 116, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788451 Nr: 43692-26.2012.811.0041

 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: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS 

OLEOSOS LTDA.ME, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FAIZÃO - 

OAB:8340-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 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 a proposta de honorários pericias fls. 273/276, no valor de R$ 

14.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114469 Nr: 16498-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAYANY DE 

OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 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, que fica designado 

o dia 03/09/2018, às 14:30 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição de fls. 194/195.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 393547 Nr: 29044-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Miceli Filho - 

OAB:RJ 48237, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - OAB:80687, Luciana 

da Silva Freitas - OAB:RJ 95337, Verônica Cuiabano Figueiredo - 

OAB:RJ 176437

 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. 732, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1297554 Nr: 7709-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10.044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Suelleyn de 

Oliveira Pains - OAB:15753

 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, que fica designado 

o dia 17/09/2018, às 14:00 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 263471 Nr: 22143-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDSON WAGNER SOARES DOS SANTOS, 

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - 

OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Em que pese os argumentos suscitados pelo agravante, mantenho a 

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Outrossim, ante a não concessão da tutela antecipada recursal, dê-se 

integral cumprimento à decisão de fls. 525/527v.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917542 Nr: 41774-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCHA INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS 

LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 484/496, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1029932 Nr: 36740-26.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CELSO MARCOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 89/92, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1046003 Nr: 44355-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZAIAS AZEVEDO SOUSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 113/117, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1155724 Nr: 34209-30.2016.811.0041

 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: FIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 

EPP, RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT, 

WELLINGTON FREITAS LIMA - OAB:21.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371396 Nr: 7936-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÁSSIA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARANATA AUTO 

POSTO LTDA. ME, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, IZABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PIVA MORATO - 

OAB:12504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Ante a concordância da parte exequente às fls. 148/149, DEFIRO o 

pedido de fls. 128/134 e retiro a restrição RENAJUD, conforme extrato em 

anexo.

Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito e bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124366 Nr: 20606-84.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR AUTOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234

 Designo audiência de instrução para o dia 04 de fevereiro de 2019 às 15 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090744 Nr: 6443-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAR AUTOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 Defiro o pedido de fls. 84, devendo ser expedido o necessário.

Outrossim, intime-se a parte executada para que esclareça ao Juízo qual o 

atual estágio do processo de recuperação judicial, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940062 Nr: 54597-22.2014.811.0041

 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: JOANA ANTONIA DO NASCIMENTO, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA DE SOUZA GONÇALVES, PAULO 

JORGE MARTINS LOPES, VALDETE DELUQUE MORALECO, ANTONIO 

RAMOS FILHO, ELIANE MARIA DELUQUE MORALECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:1055/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se as requeridas Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos e Valdeth 

Coelho Lopes nos endereços localizados via sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, conforme extratos em anexo.

Para melhor exito da diligência, expeça-se carta precatória ou mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 963135 Nr: 6122-98.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ZUCCO BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

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

OAB:91240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 
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CARDOSO - OAB:11.393/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 Designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

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.: 920737 Nr: 43892-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ZUCCO BOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 83 e determino a inclusão no pólo passivo da lide 

do executado Edegar Boff.

Cite-se nos termos do despacho de fls. 47.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1014796 Nr: 29626-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

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

IMOBILIARIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Cuida-se de pedido de denunciação da lide de LINCON FERNANDES 

CARDOSO arguida em contestação pela requerida SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ SPE II LTDA

A Requerente fundamenta seu pedido nas disposições do art. 70, III, do 

CPC/73, afirmando ser o denunciado obrigado pelo pagamento do 

condomínio, à medida que é o comprador e possuidor do imóvel.

 Muito embora o Código Processualista de 1973 não esteja mais vigente, o 

art. 70, III, daquele Código encontra correspondência no atual CPC/2015, 

sendo o art. 125, II, o correspondente.

O inciso II do art. 125 tem redação bastante semelhante à do antigo 

CPC/73. Vejamos:

Art. 125. (...)

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso, tenho que a pretensão comporta guarida. Isso porque a 

denunciante juntou aos autos o contrato de compra e venda do imóvel, 

formalizado em abril de 2015, tendo como comprador o denunciado. 

Portanto, em tese, o réu/denunciante teria direito de regresso caso seja 

vencido na lide.

 Ante o exposto, RECEBO a denunciação de LINCON FERNANDES 

CARDOSO, e, por conseguinte determino sua citação no endereço 

indicado pela parte ré à fl. 42, para que apresente resposta no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do comprovante da citação.

Com a resposta, intime-se a parte contrária para que impugne a 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1165700 Nr: 38250-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPLEX TECNOLOGIA LTDA, MANOEL PADILHA DA 

CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

MOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AUGUSTO BASILIO - 

OAB:28.970 OAB/DF

 Ante o exposto: a)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;b)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;c)Designo 

audiência de instrução para o dia 06 de novembro de 2018 às 16h00, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência;d)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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714003 Nr: 8839-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAS DEOLINO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.540, BRUNO FERNANDES DE NORONHA ALEIXO - 

OAB:13766/MT, JAFFER BARBOSA CCHAPHAUSER - OAB:20549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente, observando-se os dados 

bancários indicados em fls. 290.

Intime-se o executado para pagamento da diferença no valor de R$ 

2.407,87 (dois mil quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos).

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1008623 Nr: 26985-75.2015.811.0041

 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: ELIAS NASRALA NETO, MARA LILIAN SOARES 

NASRALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSI RESIDENCIAL S/A, NIEVRE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Em análise ao teor do recurso de apelação interposto em face da 

sentença de fl. 220/223, deixo de exercer o juízo de retratação de que 

trata o art. 485, § 7º, do CPC, e mantenho a sentença vergastada por seus 

próprios fundamentos.

A matéria aventada em sede de apelação é estritamente recursal, motivo 

pelo qual não há que se falar em juízo de retratação.

Outrossim, cumpre salientar que o juízo de retratação, como pleiteado 

pelos autores, é cabível, tão somente, nos casos de sentença proferida 

com base em qualquer dos incisos do art. 485 do CPC, o que não é o 

caso, já que a sentença combatida é fundamentada no art. 487 da Lei 

Processual.

Ante a certidão de tempestividade do recurso (fl. 248), remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a realização do juízo de 

admissibilidade da apelação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115449 Nr: 16820-32.2016.811.0041

 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: LUIZ VANDERLEY ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a) DECRETAR a 

rescisão do contrato entabulado entre as partes ( fls. 28/39); a) 

DECLARAR a nulidade da cláusula 5.4 do instrumento contratual ( fls. 

30/31); b) CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 62.381,70 ( 

sessenta e dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos), 

em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. 

Face a sucumbência mínima, CONDENO a ré ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% ( dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§§2º e 3º do CPC. 

Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1175523 Nr: 42281-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059/MT, SÉLIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade da 

cláusula 6.4 do instrumento contratual ( fl. 52); b) CONDENAR a requerida 

à devolução do valor de R$ 71. 419,30 ( setenta e um mil e quatrocentos e 

dezenove reais e trinta centavos), em favor do autor, acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a contar do desembolso. CONDENO a ré ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% ( dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§§2º e 3º do CPC. 

Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073724 Nr: 56966-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO GONÇALVES CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a 

nulidade da cláusula 6.4 do instrumento contratual ( fl. 53); b) CONDENAR 

a requerida à devolução do valor de R$ 81.714,80 ( oitenta e um mil e 

setecentos e quatros reais e oitenta centavos),em favor do autor, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Face a 

sucumbência mínima, CONDENO a ré ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% ( dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§§2º e 3º do CPC. 

Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 896406 Nr: 27308-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALEXANDRE ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos verifico que a guia encartada às fls. 

55/56, não se refere à diligência de Ofícial de Justiça, mas sim de 

recolhimento de taxa judiciária, não servindo para cumprimento de 

mandado judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146307 Nr: 30112-84.2016.811.0041

 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: GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSORINA FERREIRA DA COSTA, 

ESPÓLIO DE ALTY FERREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE DIRCE FERREIRA 

LISBOA, ESPÓLIO DE JOSELINA FERREIRA LISBOA, ESPÓLIO DE 

EURILDES RODRIGUES LISBOA, ESPÓLIO DE ANA FERREIRA LISBOA, 

LOURDES MARIA MULLER COUTINHO, LEÔNIDAS MENDES MULLER, 

GETULIO FREDERICO MULLER, ELIANE MENDES MÜLLER AFFI, RICARDO 

FREDERICO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13.016, RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:12525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, acolho o 

pedido formulado pela Douta Defensoria Pública às fls. 163/165 e 

determino que o edital de citação seja novamente publicado e com 

expressa menção dos eventuais herdeiros.

Certifique-se ainda a Sra. Gestora se a plataforma do CNJ para publicação 

de editais está em funcioamento.

No mais, suspendo a audiência de instrução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1189522 Nr: 1262-83.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM CRISTINA 

DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES FIGUEIREDO 

- OAB:13655

 Às fls. 26 foi determinado o apensamento dos presentes embargos aos 

autos principais, mas não foi renovada a conclusão para recebimento da 

petição inicial.

Ato contínuo, via certidão de impulsionamento, foi intimada a parte 

embargada para impugnação, o que se verifica às fls. 29/37.

Dessa forma, como não houve pronunciamento judicial determinando a 

emenda à petição inicial não há como efetuar a extinção do feito nessa 

quadra processual, sem antes oportunizar à parte embargante a 

possibilidade de saneamento das irregularidades.

Assim, chamo o feito à ordem e determino a intimação da parte 

embargante para emendar a petição inicial fornecendo os endereços 

eletrônicos, apontando o valor da causa e recolhendo as custa 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a emenda, reabrirei nova prazo para que a parte embargada, 

querendo, oferte nova impugnação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913926 Nr: 39440-09.2014.811.0041

 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: CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREND FAIRS E CONGRESSES OPERADORA 

DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, AVIS RENT A CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, IVAN LUIZ CASTRESE - OAB:250.138-SP, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT, WILSIMARA 

ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito para 

revogar a liminar de fls. 85/86 e DECLARAR a exigibilidade da cobrança de 

R$14.179,68 (quatorze mil cento e setenta e nove reais e sessenta e oito 

centavos).Após o trânsito em julgado, intime-se a requerida para 

apresentar seus dados bancários e expeça-se o alvará em favor dela, 

ficando desde já quitada a referida dívida.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento pró-rata das custas 

processuais. A respeito dos honorários advocatícios, fixo-os em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto 

no art. 85, do Código de Processo Civil, devendo cada uma das partes 

arcar com os honorários da parte contrária.A requerida TREND FAIRS & 

CONGR DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA também deverá arcar com os 

honorários advocatícios da litisconsorte AVIS RENT A CAR, no importe de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

disposto no art. 85, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1088500 Nr: 5440-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM 

CRISTINA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - 

OAB:13655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 Defiro o pedido de fls. 74.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916658 Nr: 41214-74.2014.811.0041

 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: PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11785, Luciana Fabricia Rosa Barros - OAB:OAB/MT 21.037, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Versam os autos acerca de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO 

proposta por PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA face 

de JOSÉ PUPIN.

Alega o autor que intermediou a venda de um imóvel denominado “Gleba 

Guerreiro” entre o requerido e os proprietários do mesmo, contudo, não 

recebeu o valor devido à título de corretagem.

Em análise do feito, verifico a ocorrência de conexão com os autos 

d i s t r i b u í d o s  s o b  o  n º .  2 6 7 7 2 - 0 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e 

42341-13.2014.811.0041, ambos em trâmite perante a 5ª Vara Cível da 

Capital, uma vez que tais processos visam à anulação do negócio jurídico 

de compra e venda.

A respeito do tema, há julgados do STJ que aduzem: "a comissão de 

corretagem somente é devida quando a parte consegue provar a 

autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que 

obteve nas condições convencionadas o resultado previsto no contrato 

de mediação" (AgInt no REsp nº 1.590.612/SP, Relator Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016).

Assim, observa-se que o resultado da ação que tramita perante 5ª Vara 

Cível irá trazer consequências nesta, portanto, devendo ser reunidas de 

forma a evitar decisões conflitantes e prejudiciais.

 Dessa maneira, a fim de se evitar decisões conflitantes, determino a 

remessa destes autos, por dependência, aos processos de nº. 

26772-06.2014.811.0041 e 42341-13.2014.811.0041, ambos em trâmite 

perante a 5ª Vara Cível da Capital, com fulcro nos artigos 55, c.c 286, I, do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857299 Nr: 59537-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIS MARCHIORI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Cite-se a requerida Mônica Aparecida Teixeira Galbiatto, por oficial de 

justiça, no endereço indicado a fls. 88.

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019805-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019805-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANA NUNES DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITO DIRCINO FARIA DE 

OLIVEIRA Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por JULIANA NUNES DE ARRUDA, 

em desfavor de BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA. Afirma a primeira 

requerente que em 20/02/2017 vendeu o veículo Peugeot 207, modelo 

2012, Ano de fabricação 2012, chassi 936MKFWXCB044704, cor azul, 

placa OAZ 2508, categoria de passeio, renavan Nº 00473069148, ao 

requerido pelo valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Ocorre que o 

requerido apenas pagou a entrada no valor correspondente a 

R$12.000,00 (doze mil reais) e quedou-se inadimplente com o restante. 

Ademais, aduz que requerido também não efetuou o pagamento dos 

impostos e licenciamento, bem como recebeu duas infrações de trânsito 

que somam mais do que R$3.000,00 (três mil reais). Narra que tentou 

inúmeras vezes resolver o litigio amigavelmente, mas o requerido se 

recusa a tomar as providencias necessárias e o débito atualizado do 

requerido chega a R$21.143,24 (vinte e um mil cento e quarenta e três 

reais e vinte e quatro centavos). Por tais fatos, pleiteia em sede liminar a 

busca e apreensão do veículo, bem como a inserção de restrição no 

Sistema RENAJUD, a fim de evitar a transferência do veículo. 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 
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inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar merece prosperar frente à 

presença dos requisitos da medida pretendida. No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido liminar merece prosperar frente à presença dos requisitos 

da medida pretendida. Ao exame dos autos, observo que a autora acostou 

com a peça inaugural o contrato de compra e venda do automóvel (Id. 

14010398 e 14010390), bem como as dívidas existentes pela falta de 

pagamento dos impostos, licenciamento e multas (Id. 14010373 e 

14779937). Assim, as alegações da parte requerente encontram a 

probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade, é evidente e inconteste, pois a requerida encontra-se na 

posse do bem móvel, podendo a autora se desfazer dos bens ou 

ocultá-los para não serem restituídos. 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, entendo desnecessária a prestação de caução. Posto 

isso, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a Busca e 

Apreensão dos veículo Peugeot 207, modelo 2012, Ano de fabricação 

2012, chassi 936MKFWXCB044704, cor azul, placa OAZ 2508, categoria 

de passeio, renavan Nº 00473069148, no endereço indicado na petição 

inicial. 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 15/10/2018, às 9:30h, Sala: Conciliação 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 16 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014441-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014441-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NIVALDO RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Nivaldo Ribeiro De Souza, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10913184. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, das assinaturas divergentes e da 

falta de interesse de agir. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 10913184. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/04/2017. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 10913184, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 8014836. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

divergência das assinaturas A parte requerida alega a divergência entre 

as assinaturas aportadas na procuração e nos documentos pessoais da 

autora. Contudo, verifica-se que tal divergência não é significativa, 

tratando-se apenas de abreviação de seu sobrenome do meio. 

Constata-se, na verdade, a semelhança entre as caligrafias das duas 

assinaturas apresentadas pela parte requerente. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 07/04/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 6847828), bem como laudo pericial (ID 

10913184). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 
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em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 07/04/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 10913184, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta lesão na estrutura crânio facial com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por 

cento), calculada em 25% (vinte e cinco por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para os casos de lesão de órgãos e 

estruturas crânio faciais, o percentual incidente é de 100% (cem por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resulta a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 07/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008377-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

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 SENTENÇA Processo: 1008377-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILTON JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Wilton Jose da Silva, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos causados. Nota-se 

que a parte autora foi devidamente intimada para que emendasse a 

petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se verifica o 

despacho de ID 12632930. Todavia, deixou de atender a determinação 

judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 13249888. É o 

relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte autora, 

embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por ausência dos 

requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação, com base 

no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Cuiabá 

- MT, 16 de agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008370-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1008370-15.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Fernando da Silva Pereira, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos 

causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que 

emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se 

verifica o despacho de ID 12632898. Todavia, deixou de atender a 

determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 

13249853. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da 

parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por 

ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a 

presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038532-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNY BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038532-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GEOVANNY BARBOSA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Geovanny Barbosa dos Santos, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12393567. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

documentos para realização de pedido administrativo, da falta de interesse 

de agir e da ausência do comprovante de residência. No mérito, aduz que 

o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12393567. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/10/2017. 
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Verifico que, já foi produzido laudo médico de ID 12393567, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em Id. 11239658 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11239658. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência de comprovante de endereço Em sede preliminar, a requerida 

alegou a ausência de comprovante de residência, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor juntou o comprovante 

de endereço, consoante documento de ID 11239649. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 21/10/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 11239658), bem como laudo pericial (ID 

12393567). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 21/10/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12393567, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 

50% (cinquenta por cento), calculada em 25% (vinte e cinco por cento). 

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de 

perda permanente da mobilidade de um dos pés, o percentual incidente é 

de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta na quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), resulta no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 21/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 16 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033718-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033718-69.2017.8.11.0041. AUTOR: EVA 

GONCALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Eva Gonçalves De Jesus, em face de Porto Seguro CIA De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 26/04/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 11894176. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 
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ilegitimidade passiva, exceção de incompetência, inépcia da inicial, da 

ausência de documentos essenciais e da falta de interesse de agir em 

face da satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em 

sede administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 11894176. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/04/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 11894176, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise da preliminar suscitada. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Exceção de incompetência A 

parte requerida sustenta-se na alegação em sede preliminar que é 

inaplicável o art. 53, inciso III, alínea “a” e “b” do CPC tendo em vista que a 

seguradora ré não possui domicílio nesta comarca. Ocorre que existindo 

representante ou filial na comarca de Cuiabá, este é considerado o 

domicílio do réu para fins de competência territorial. É facultado ao autor 

escolher o foro competente para ajuizar a ação de reparação no foro de 

seu domicílio ou local do fato, sem exclusão da regra geral prevista no 

caput do artigo 46 CPC, do mesmo diploma legal, que possibilita o 

ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no foro do domicílio do 

réu. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da ré, utilizando a 

regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, que não há 

nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra geral de 

competência territorial lhe é benéfica. AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL – FOROS CONCORRENTES – DOMICÍLIO DO 

RÉU – LUGAR EM QUE POSSUI REPRESENTANTE OU FILIAL – RECURSO 

PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, tem o 

autor à faculdade de propor a ação no foro do seu próprio domicílio, no do 

local do acidente ou no foro do domicílio do réu. Existindo representante ou 

filial na comarca de Cuiabá, este é considerado o domicílio do réu para fins 

de competência territorial. (Ap 141759/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016) Posto isso, rejeito a preliminar de 

incompetência. III – Da Inépcia Da Inicial – ausência de pedido específico 

Verifica-se que a preliminar suscitada confunde-se com o mérito, portanto 

junto a ele será julgada. Por isso, rejeito a preliminar ventilada. IV – Da 

ausência de documentos Alega a ré que a petição inicial está incompleta, 

pois não foram alocados a ela os dados do veiculo comprobatórios das 

alegações. Sobre o tema, o art. 7º da Lei 6194/74 aduz que a indenização 

por veículo não identificado, será paga nos mesmos valores condições e 

prazos. Rejeito a preliminar mencionada. V – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 26/04/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10550048), bem como laudo 

pericial (ID 11894176). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 11894176, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Observando-se a quantia recebida administrativamente é de 

R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), percebe-se o valor 

remanescente, calculado em R$3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a Porto Seguro CIA De Seguros Gerais 

ao pagamento do importe em R$3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 26/04/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 16 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033475-28.2017.8.11.0041
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JOAO CLINI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033475-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO CLINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por João 

Clini, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/03/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12952714. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e ausência de documentos no requerimento na 

esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12952714. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/03/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12952714, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10509671. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10509671 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/03/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10509671), bem como laudo pericial (ID 12952714). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/03/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12952714, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos quadris, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 02/03/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOVILSON RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035956-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVILSON RODRIGUES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jovilson Rodrigues Lima, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 13/03/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12953264. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de pendencia documental perante pedido administrativo, 

ausência de pedido administrativo e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12953264. Manifestaram-se as partes. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 13/03/2017. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 12953264, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

colacionou em ID 10888430 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10888430. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/03/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 10888439), bem como laudo pericial (ID 

12953264). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 13/03/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12953264, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 12.50% (doze ponto 

cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos ombros, o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00. Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 13/03/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023871-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUSA BOMFIM (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

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° 1023871-09.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024199-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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° 1024199-36.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14536094), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, a autora deverá indicar o estado civil, 

a profissão e o endereço eletrônico. Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024279-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WIGOR DOS ANJOS CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024279-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Nos termos do art. 319, II do CPC, intime-se o autor para que emende a 

inicial, indicando o estado civil e a sua profissão, bem como o endereço 

eletrônico da ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024655-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SACHI SANTANA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

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° 1024655-83.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, a autora deverá indicar seu endereço 

eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025502-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KATIA CANDIDA FRAGA TELES (AUTOR(A))

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° 1025502-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Nos termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 

12/04/2018, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a devida organização dos documentos digitais ou 

digitalizados destes autos, em especial no que diz respeito à petição 

inicial. A autora informa que diante do recusa da ré em protocolizar o 

requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 10/08/2018 (ID 14668740). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 dias para análise da referida reclamação 

(Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de Cobrança 

(10/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar a 

resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14668740, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025651-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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° 1025651-81.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 
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requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14686753), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, nos termos do art. 319, II do NCPC, a 

parte autora deverá indicar seu estado civil e sua profissão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025684-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

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° 1025684-71.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14689850), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, nos termos do art. 319, II do NCPC, 

deverá a autora indicar seu estado civil, sua profissão e seu endereço 

eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025793-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

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° 1025793-85.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025803-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

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° 1025803-32.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, a autora deverá indicar endereço eletrônico. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025657-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TATIANE FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

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° 1025657-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

A autora informa que diante do recusa da requerida em protocolizar o 

requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 11/08/2018 (ID 14687041). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 dias para análise da referida reclamação 

( Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de Cobrança 

(11/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar a 

resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14687041, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 dias. Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024195-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAM NOGUEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024195-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Analisando detidamente os autos, a autora colacionou com a exordial uma 

Ata notarial de constatação de fato (ID 14535947), relatando a tentativa de 

alguns advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro 

nesta cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam 

realizar o protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - 

SINCOR-MT. Diante dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, 

não é especifica quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça 

a mesma se tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo 

na Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 90 de 630



SUSEP, em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, nos termos do art. 319, II do 

CPC, intime-se a parte autora para que, indique o estado civil, a profissão 

e o endereço eletrônico. Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025091-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

KATHIUSCIA LAURA DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025091-42.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14535947), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, nos termos do art. 319, II e VI do 

NCPC, intime-se a autora para indicar seu estado civil, sua profissão, 

endereço correto e, esclarecer a divergência entre a data do fato narrado 

na exordial e a data do fato mencionado no boletim de ocorrência. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020534-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

BENTO CEZARIO DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020534-46.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

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

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

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

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024811-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROBERTO HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024811-08.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

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

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

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

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020567-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JULIO ARAMITO LEAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020567-36.2017.8.11.0041. Vistos Não 

há noticias nos autos de que a ré tenha recorrido. Intime-se o autor para 

impugnar a contestação, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004691-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. V. (AUTOR(A))

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004691-07.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a decisão que determinou a exibição de documentos 

não foi reformada, defiro o pedido constante no Id 13987423, a fim de que 

o Banco do Brasil apresente os documentos restantes, em cinco dias. 

Com a resposta, intime-se o autor. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013018-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 
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o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019933-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUSMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019933-40.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003648-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003648-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026409-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 Processo n° 1026409-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

A autora informa que diante do recusa da ré em protocolizar o 

requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 15/08/2018 (ID 14772411). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias para análise da referida 

reclamação (Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de 

Cobrança (15/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar 

a resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14772411, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 32, § 3º, da Resolução 

TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a devida organização dos 

documentos digitais ou digitalizados destes autos, em especial no que diz 

respeito à petição inicial. Cuiabá, 20 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021143-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA OLIVEIRA REIS LOPES (AUTOR(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS CARLETTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021143-29.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação do réu por edital, eis que a parte autora não esgotou os meios 

para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do 

NCPC. Posto isto, intime-se a autora para requerer o que entende por 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018190-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA BENEDITA DE CARVALHO (AUTOR(A))

BENEDITO CANDELARIO DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ODETE DA SILVA (AUTOR(A))

ARACY MARCOLINA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CANISIO MAZZARELLO DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELINEI PAES RODRIGUES UENO (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018190-92.2017.8.11.0041. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos autores (art. 98, CPC). 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/10/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º 

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

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

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

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

Cite-se e intime-se a parte 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, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020735-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VILAS BOAS REIS (REQUERENTE)

PAULA VILAS BOAS REIS BISLER DA SILVA (REQUERENTE)

PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA DO SOCORRO ALVES REIS SAMPAIO (REQUERENTE)

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020735-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O polo 

ativo é composto de sete pessoas com profissões distintas, no entanto, 

apenas a primeira autora, viúva de Nelson Vilas Boas Sampaio, atendeu a 

ordem constante do ID 8786086 e juntou comprovante de renda mensal de 

R$ 6.436,09. Os demais autores, dentre eles agrônomo, gerente de 

vendas, terapeuta, técnica de enfermagem e autonômo, não comprovaram 

que não podem efetuar o pagamento das custas processuais sem risco a 

sua sobrevivência e de sua família. A par disso, não havendo nos autos 

comprovante de impossibilidade de pagamento das custas processuais, 
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indefiro o pedido de justiça gratuita. Assim, intimem-se os autores para 

recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Em igual prazo devem adequar os seus pedidos, 

eis que dos fatos narrados na exordial se infere que se trata de pretensão 

resistida, de modo que a via pretendida, de jurisdição voluntária, é 

inadequada. Por fim, devem qualificar corretamente o polo passivo, 

indicado o CNPJ e email da ré. Decorrido o prazo, certifique e concluso. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011868-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARMANDO FEITOSA LIMA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BURG (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FAINOR SANCHES DE LIMA (REQUERENTE)

ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERIDO)

MURILO DE OLIVEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1011868-22.2018.8.11.0041 Data e horário: 20 de agosto de 

2018, às 14:00 horas. Autor: Francisco Fainor Sanches de Lima Ré: 

Interligação Elétrica do Madeira S.A PRESENTES: Juíza de Direito: Dra. Ana 

Paula da V. Carlota Miranda Autor: Ausente Advogado do autor: Ausente 

Réu: Ausente Advogado da ré: Sandro Alberto de Souza Junior OAB 

15807 OCORRÊNCIAS Iniciada a solenidade, constatou-se a ausência do 

autor que, embora intimado através de seu advogado, não compareceu 

para o ato. A audiência se realizou com a oitiva de uma testemunha. 

DELIBERAÇÕES A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: 

“Cumprido o ato, devolva-se a carta precatória à Comarca de origem. 

Saem os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de 

Queiroz Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Sandro 

Alberto de Souza Junior Advogado da ré

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010696-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ESTELA MARIA CONCEICAO CORREIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para indicar o endereço atualizado da requerida, 

bem como efetuar o pagamento de diligência para cumprimento da decisão 

de ID 14708309 via mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015255-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA CICILIA SECCO CABELHO (REQUERENTE)

GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO (REQUERENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REQUERIDO)

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015255-45.2018.8.11.0041 Vistos e etc. TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do Processo: 

1015255-45.2018.8.11.0041 Data e horário: 20 de agosto de 2018, às 

15:00 horas. Autores: Gyancarlos Paglyneari Cabelho, Cicilia Secco 

Cabelho Réus: Vero Empreendimentos Ltda., Construtora Lopes Ltda., M. 

Garzon Eugênio Empreendimentos Imobiliário Ltda. PRESENTES: Juíza de 

Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda Autor: Ausente Advogado do 

autor: Ausente Réu: Ausente Advogado da ré: Ausente OCORRÊNCIAS 

Iniciada a solenidade, constatou-se a ausência das partes. Os autores 

requereram a redesignação do ato para oitiva da testemunha Franciele, 

que não pode comparecer à audiência por estar hospitalizada. Requereu 

também homologação da desistência da oitiva de Sada Ribeiro Parreira. 

DELIBERAÇÕES A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Defiro 

os pedidos constantes no ID 14837674 e redesigno o dia 27 de agosto de 

2018, às 14:00 horas para oitiva da testemunha Franciele Alves. Homologo 

a desistência da oitiva da testemunha Sada Ribeiro Parreira. Informe-se ao 

juízo deprecante. Saem os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, 

__________ (Brenda de Queiroz Sanches) – Estagiária de Direito, que 

digitei e encerro o presente. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito Cuiabá, 20 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025195-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO LUIZ CAPISTRANO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025195-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou comprovante de pagamento das parcelas questionadas e 

referentes ao contrato n. 8638121040474950492, requerendo a 

reconsideração da decisão de ID 14749170 ( 14792499). A par disso, 

diante desse novo fato e em consonância com a decisão de ID 14749170, 

amplio os efeitos da tutela de urgência já deferida e determino a baixa na 

restrição existente em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

também em relação ao contrato n° 8638121040474950492 no valor de R$ 

1.659,36. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018456-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO NUNES DUARTE (AUTOR(A))

JANETE ALVES DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

FELICIANA ALVES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JAIRO TARCISIO DA SILVA (AUTOR(A))

EUDIRLEIA ANA FERNANDES (AUTOR(A))

CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

JUCELMA ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

AMARINETE JESUS DA COSTA (AUTOR(A))

MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

JUSEMAR MOREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

AIRINEI GASPARETO SOARES (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

APARECIDA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ANNA ALESSANDRA SIQUEIRA MARCELINO (AUTOR(A))

ROGERIO FERNANDES DOMINGOS (AUTOR(A))

MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018456-79.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Melquides da Silva e outros da 

decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo o 

parcelamento das custas processuais. Os embargantes sustentam que 

são humildes e comprovaram documentalmente não ter condições de 

pagar as custas processuais. Assim, requerem o acolhimento dos 

embargos para a concessão da gratuidade judiciária. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Está consolidado pelos Tribunais 
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Superiores que as inconformidades passíveis de serem sanadas pela via 

dos embargos de declaração devem estar presentes no bojo da decisão 

recorrida. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO 

QUE PROCLAMOU A DESERÇÃO E NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – 

IMPOSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 

eventual error in judicando” (STJ – 5ª Turma – EDcl no HC 290.120/SC – 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 26/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. 

A “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os 

fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem 

sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame 

da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja 

favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO 

LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). (ED 81584/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, 

Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei) 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. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) “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. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei) No caso em comento, conclui que não restou 

demonstrado que todos que integram o polo ativo demonstraram ser 

beneficiários da justiça gratuita. Assim, não há na decisão recorrida 

obscuridade, contradição e/ou omissão passiveis de serem reformadas 

por embargos de declaração. Na verdade, pretendem os embargantes a 

modificação da decisão guerreada, sendo esta via inadequada à sua 

pretensão. Desta feita, NEGO provimento ao recurso. Intime-se. Cuiabá, 13 

de agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005681-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

GILVANA MORETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005681-95.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

audiência de tentativa de conciliação não se realizou pelas razões 

expostas no ID 13916776. Intimem-se as partes para que informem, em 

cinco dias, se possuem interesse na designação de nova data para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação. Intime-se o autor para 

impugnar a contestação. Após, colha-se parecer do Ministério Público. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017549-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROSSANI MONTEIRO (REQUERENTE)

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

DOURIVAL SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017549-07.2017.8.11.0041 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027468-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERON MOREIRA (AUTOR(A))

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027468-20.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

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

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

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

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788188 Nr: 42139-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de dissolução de sociedade parcial de sociedade e 

apuração de haveres c/c cobrança e pedido liminar proposta por Waltamir 

Augusto Borralho Dias em desfavor de Terex Construções e Transportes 
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Ltda.

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a ação somente contra a empresa, 

deixando de incluir no polo passivo os demais sócios. De acordo com o 

que dispõe o art. 601 do CPC, para a dissolução parcial de sociedade 

todos os sócios devem integrar a lide, em litisconsorte passivo 

necessário:

“Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o 

forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.”

Cassio Scarpinella Bueno ensina:

“Logo, ainda que influenciado pela referida jurisprudência, parece que o 

NCPC, por deixar claro no caput do art. 601 que há litisconsórcio passivo 

necessário entre os sócios e sociedade, [...].” (In Comentários ao código 

de processo civil : arts. 539 a 925 – parte especial. Saraiva, 2017, p. 160).

Diante disso, determino a intimação do autor para que, no prazo de cinco 

dias, proceda a inclusão dos demais sócios da empresa ré no polo 

passivo, qualificando-os corretamente e indicando os seus endereços, a 

fim de que os mesmos sejam citados para apresentar defesa.

Em igual prazo, deverá o autor trazer aos autos a notificação 

encaminhada à empresa.

Atendida a determinação supra, citem-se os sócios para apresentar 

defesa no prazo de 15 dias.

Cumpra-se com urgência, eis que processo incluso na Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 348372 Nr: 18768-87.2008.811.0041

 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: ROBERTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 18768-87.2008.811.0041 - Código 348372

SENTENÇA

Trata-se de incidente de restituição de veículo apreendido ajuizado por 

Roberto Comércio e Representação Ltda., objetivando a restituição do 

caminhão marca Mercedes Benz/L 1113, ano 1978, cor bege, placa CLJ 

9677, chassi n. 34403212078009/REM.

O veículo foi apreendido no DETRAN/MT para verificação de suposta 

irregularidade na remarcação do chassi.

Considerando as dúvidas quanto à propriedade do veículo, o Juízo da 5ª 

Vara Criminal de Cuiabá declinou de sua competência e determinou a 

remessa do incidente para a 5ª Vara Cível de Cuiabá, para ser apensado à 

ação de prestação de contas n. 1360-83.2008.811.0041 – código 328882. 

A decisão foi proferida no incidente n. 18789-63.2008.811.0041 – código 

348376, em apenso.

A restituição foi indeferida por ser temerária a pretendida liberação, 

principalmente diante da dúvida quanto à propriedade.

É o relatório. Decido.

Nesta data, julguei extinta por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válidos a ação de prestação de contas n. 

1360-83.2008.811.0041 – código 328882.

Portanto, deve este incidente de restituição ser igualmente extinto, uma 

vez que acessório.

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigo 485, inciso IV, c/c 

com o artigo 12, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Entretanto, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade 

do crédito por 05 (cinco) anos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 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.: 348376 Nr: 18789-63.2008.811.0041

 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: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:OAB/MT 14.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigo 485, inciso IV, c/c 

com o artigo 12, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, 

sendo beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito 

por 05 (cinco) anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de agosto de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 328882 Nr: 1360-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO

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

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4.978/MT

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigo 485, inciso IV, c/c 

com o artigo 12, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 82, §2º e 85, §2º, CPC). Entretanto, sendo 

beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 

(cinco) anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de agosto de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884685 Nr: 20336-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES 

FERRAZ

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

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

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

OAB/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 Numeração Única: 20336-31.2014.811.0041 - Código 1033405

DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 
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que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 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.: 915279 Nr: 40388-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJO DA SORTE LOTERIAS LTDA -ME, PAULO 

CESAR TEIXEIRA, TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 40388-48.2014.811.0041

Código: 915279

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 935692 Nr: 52433-84.2014.811.0041

 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: JULBERTO PAULO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM 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

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 97/102 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158163 Nr: 35160-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DE MIRANDA DUQUE

 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:8506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 18 de setembro de 2018, às 09:45h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141266 Nr: 27960-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMAYLDES DE SOUZA FILES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 18 de setembro de 2018, às 10:00h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 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.: 716471 Nr: 10306-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, denoto que o aviso de recebimento de intimação 

do executado acerca da penhora realiazda nos autos, foi recebido por 

pessoa diversa ao destinatário.

Assim sendo, impulsiono os autos encaminhando intimação ao exequente 

para que manifeste-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 317660 Nr: 20702-17.2007.811.0041

 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: EDIGAR DE AGUIAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VERÍSSIMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20702-17.2007.811.0041

Código: 317660

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 17 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.: 835827 Nr: 40896-28.2013.811.0041

 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: MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOIR BORDIN, LINDOMAR FERNANDES 

CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntado à fl.103/104 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 818557 Nr: 24895-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DOS SANTOS SALDANHA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS E HOSP. LTDA., DANILO ZANIRATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos da ação de indenização por danos morais e 

materiais proposta por JUCILENE DOS SANTOS SALDANHA MORAES 

contra FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. 

e DANILO ZANIRATO.Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência 

que fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, diante do deferimento da Assistência 

Judiciária Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por cinco anos, 

conforme determina o art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896038 Nr: 27028-46.2014.811.0041

 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: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança proposta por Solange 

Oliveira da Silva em face de Itaú Seguros S.A.Quanto aos honorários 

periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa 

exclusiva do autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo 

a seguradora ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito 

nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos 

autos, estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo 

qual deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835116 Nr: 40322-05.2013.811.0041

 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 DA COSTA LIMA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT proposta por Celio Ferreira Laerte em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros.Quanto aos honorários periciais, verifico que, 

embora tenha ocorrido o levantamento em favor do perito (p.75), vislumbro 

ser devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à ré. 

Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não 

compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora ser 

prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, 

ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o 

caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser 

remunerado, de modo que entendo devida a permanência do percentual de 

30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é 

beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado 

pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, 

intime-se o perito para que devolva o valor levantado referente aos 

honorários periciais e, após expeça-se certidão de crédito em seu favor 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828348 Nr: 34200-73.2013.811.0041

 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: CELIO FERREIRA LAERTE

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT proposta por Celio Ferreira Laerte em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros.Quanto aos honorários periciais, vislumbro ser 

devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à ré. Afinal, 

a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não 

compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora ser 

prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, 

ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o 

caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser 

remunerado, de modo que entendo devida a permanência do percentual de 

30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é 

beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado 

pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% 

dos honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré 

referente aos honorários periciais depositados. Custas e despesas 

processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935365 Nr: 52244-09.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT proposta por Cleiton de Oliveira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do 

autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora 

ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado 

realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, 

estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual 

deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941183 Nr: 55257-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADRIANO DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório DPVAT proposta por Jose Adriano da Rosa em face de 

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do 

autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora 

ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado 

realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, 

estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual 

deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941130 Nr: 55215-64.2014.811.0041

 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: GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação sumária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório DPVAT proposta por Gustavo Vasconcelos de Sousa 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.Quanto aos 

honorários periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer 

por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao reagendamento, não 

podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que 

o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez 

carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, 

motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo que entendo devida a 

permanência do percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários 

periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido 

encargo deverá ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 

95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do 

perito correspondente a 30% dos honorários periciais 

arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente aos honorários 

periciais depositados. Custas e despesas processuais pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se

Decisão
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020056-04.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer 

e concessão de tutela de urgência inaudita altera pars proposta por Hugo 

Tadeu Konig em face de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford 

Motor Company do Brasil Ltda., aduzindo que comprou um carro Ford 

Ranger CAB dupla, ano 2015, placa QBW5689, pelo valor de R$ 

89.490,76, em 15/09/2016. Justifica que a aquisição foi para atender a 

demanda das atividades que desenvolve em sua fazenda. Narra que em 

29 de janeiro de 2018 o veiculo apresentou falha no motor, sendo que 

seus funcionários mexeram no motor, mas sem êxito. Diante disso, o 

veiculo foi encaminhado à concessionária ré para conserto. Informa que 

foi realizada a troca do motor em 03/03/2018, oportunidade em que foram 

substituídas outras peças, o que lhe custou o valor de R$ 34.000,00. 

Relata que mesmo com os reparos efetuados, o veículo vem apresentando 

sucessivos problemas. Discorre sobre as datas e incidentes ocorridos e 

afirma que depois da troca do motor, o veiculo apresenta inúmeros 

problemas, estando impossibilitado há quase dois meses de uso. Informa 

que nesses períodos foi ofertado veiculo reserva, porém, o mesmo não 

atendem as suas necessidades. Requer o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que determine às rés disponibilizarem um veículo da 

mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso para 

utilização até o deslinde final desta ação. Alternativamente, depositar em 

Juízo o valor correspondente do veiculo, preço médio de tabela Fipe R$ 

78.752,00, bem como as despesas tido com o carro, R$ 36.650,00, sob 

pena de multa pecuniária. A inicial veio instruída com documentos 

pessoais, extrato de contrato de compra e venda de veículo, extrato de 
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Secretaria de Estado de Fazenda de propriedade rural, extrato FGTS, 

ordens de serviços expedidas pela primeira ré, contratos de locação de 

veículo, notificação, CRLV, extrato tabela fipe. Pelo ID 14091286 houve 

desistência da tutela, visto que o veículo se encontra na posse do autor. 

Entretanto, o autor veio aos autos e requereu novamente a concessão da 

tutela de urgência, ao argumento que o veículo apresentou os mesmos 

problemas no dia 30/07/2018 e, desta vez, as rés não ofertaram carro 

reserva (Id 14585341). É o relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é 

regulada pelo art. 294 do CPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nota-se 

que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse 

sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313. Negritei.) Infere-se dos autos que o autor adquiriu o veiculo 

em maio de 2015 e, em janeiro/2018, apresentou problemas, sendo 

necessária a substituição do motor e de peças classificadas como 

importantes. E, embora substituído o motor e outras peças, o veículo vem 

apresentando outros e os mesmos problemas continuamente, como se 

infere das ordens de serviços (Id’s 14039909, 14039928, 14039933, 

14039941, 14039953, 14039957, 14039964 e 14585343). O autor alega 

que não há resolução dos problemas, o que vem prejudicando sua 

locomoção, inclusive, no seu trabalho, visto que o veículo foi adquirido 

para tal fim. Assevera, ainda, que os carros reservas disponibilizados não 

são do mesmo porte, características, prejudicando o seu trabalho. Por fim, 

afirma na ultima vez que o carro apresentou problemas, 30/07/2018, os 

réus não disponibilizaram veiculo reserva. Em análise detida dos 

documentos que instruem a inicial, observo que neles se encontram 

presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida pelo autor. 

Com efeito, o direito invocado se encontra nas regras do art. 18, §§ 1º e 

3º, do Código de Defesa do Consumidor: “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 as 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. § 3° O 

consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das 

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Os 

documentos carreados pelo autor são consistentes e demonstram a 

veracidade dos fatos narrados na exordial. As ordens de serviços 

corroboram os problemas apresentados, inclusive, com a troca do motor, 

porém, o veículo continuou apresentando problemas, os quais não foram 

resolvidos: motor falhando, remoção motor, veiculo sem lenta, sem força 

falhando, motor baixa performance perde potencia, alternador, veículo 

sem partida, motor não liga. O veículo foi encaminhado para as 

manutenções, porém sem resolução dos problemas. Destarte, em que 

pese o encaminhamento do veículo para as manutenções, o defeito 

persistiu sem resolução, portanto, demonstrado a probabilidade do direito. 

Nesta fase de cognição sumária, os documentos mostram-se suficientes 

para demonstrar que os réus têm conhecimento da existência do vício. 

Contudo, não apresentam solução definitiva no conserto do veículo. 

Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil, segundo requisito 

para a concessão da medida, se encontra consubstanciado no fato de 

que as falhas apresentadas são graves, devendo ser consertado o 

defeito com eficiência. Além disso, o autor está impedido de efetivamente 

se utilizar da camionete que lhe ofereça a segurança necessária, 

resultando o perigo de dano, prejudicando, inclusive, as sua atividade 

laboral. A medida não é irreversível, uma vez que ao final da demanda, 

caso improcedente, eventuais prejuízos poderão ser convertidos em 

perdas e danos. O que não pode, e não se admite, é que o autor se veja 

impossibilitado de usufruir do bem adquirido, em perfeita segurança e 

condições de uso. Nessa mesma linha de raciocínio: “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, 

afigurasse correta a decisão que determinou a substituição do carro por 

outro da mesma espécie, marca, modelo, e ano de fabricação.” (TJMT - 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 101319/2011 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1º Vogal) e DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal convocado) - Julgamento: 

29-02-2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - VEÍCULO NOVO - DEFEITO - 

VEÍCULO EM SUBSTITUIÇÃO PARA USO DO CONSUMIDOR ATÉ A 

SOLUÇÃO DA LIDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARCIALMENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Verificado que os vícios se apresentaram um 

mês após a aquisição do veículo zero quilômetro, e que não foram 

sanados no prazo da garantia, defere-se a antecipação da tutela para 

assegurar ao consumidor, que tem envidado esforços para a solução dos 

problemas inclusive perante o PROCON, para determinar-se ao fabricante 

e ao revendedor a disponibilização, em 48 (quarenta e oito) horas, de um 

veículo em perfeitas condições de uso e bom estado, equivalente ao 

adquirido pelo consumidor, para uso até a solução da lide, sob pena de 

multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).” (TJMT - SEXTA CÂMARA 

CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 116859/2010 - CLASSE CNJ - 202 – 

COMARCA CAPITAL - DES. JURACY PERSIANI (Relator) - Julgamento: 

16-02-2011). Posto isto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar aos réus que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação da presente decisão, a disponibilização de outro 

veiculo reserva da mesma espécie, porte, características e em condições 

de uso até o efetivo conserto do carro adquirido pelo autor, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com advento do CPC ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 
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Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 06 de novembro de 2018 

(06/11/2018) às 08:00 horas para a audiência de conciliação, 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. Citem-se e 

intimem-se os réus 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026359-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA VILELA (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026359-34.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta 

por Mariana Fonseca Vilela em desfavor de IUNI/Unic Educacional Ltda., 

aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina junto à ré no segundo 

semestre de 2015 e que desde o início é beneficiária de 100% do 

Programa de Financiamentos do FIES. Relata que em março e abril de 2018 

recebeu boleto de cobrança no valor de R$ 2.252,54, cada, e que não há 

clareza na cobrança de tais valores. Sustenta ser ilegal a cobrança por 

ser beneficiária de 100% do Fies. Assevera que a ré vem lhe ameaçando 

no sentido de que se não realizar o pagamento, aplicará sanções 

pedagógicas como a impossibilidade de acessar o portal, não realizar 

rematrícula, retirar nome da lista de chamada, não fazer avaliações 

acadêmicas. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da 

tutela de urgência, razão pela qual requer o seu deferimento para 

determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além 

daquelas já suportadas 100% pelo FIES; suspender a cobrança do valor 

de R$ 4.505,80; realizar a rematrícula do segundo semestre e promover o 

aditamento do contrato do fies do segundo semestre/2018; que se 

abstenha de negativar o seu nome em razão dos valores discutidos nesta 

demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer negativação caso 

já tenha sido lançado; se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da 

instituição tais como: no sistema da instituição, bem como ao campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, 

realização das provas nas datas programadas; e por último, que todas as 

matrículas das semestralidades posteriores sejam realizadas sem óbice, 

sob pena de multa diária. Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da 

Justiça gratuita. A exordial veio acompanhada com os documentos 

pessoais, contrato, aditamentos e extrato financeiro. É o relatório. Decido. 

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre 

a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de 

urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, 

portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável 

decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, 

p.487. Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela 

autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do Financiamento 

Estudantil – FIES em 100% da bolsa, desde 04 de março de 2015, como 

demonstra o contrato de financiamento (Id 14767586). A Cláusula Quarta 

confirma: “Clausula Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor 

financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem 

por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida 

qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e sem seus 

aditamentos.” A autora assevera que a Instituição Educacional está 

realizando a cobrança indevida e lhe ameaça de impedir o acesso do 

portal, não realizar rematrícula, retirar nome da lista de chamada, não 

fazer avaliações acadêmicas entre outros. Entretanto, a autora procedeu 

todos os aditamentos do contrato dos semestres subsequentes à 

assinatura do contrato, inclusive, com a manutenção do percentual 

inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. Portanto, em 

análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos exigidos para 

o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos demonstram 

que a autora contratou o financiamento estudantil, assim como procedeu 

com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir a autora em efetuar a rematrícula e o aditamento do contrato do 

financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos com a 

quebra de contrato. Verificada a presença dos requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela de urgência, o deferimento da tutela de 

urgência é medida que se impõe. Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar à ré: a) A 

imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já 

suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 4.505,80, 

relativo ao contrato n. 328.306.639, até o deslinde deste feito; b) se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão do débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já 

tenha inscrito; c) se abstenha de bloquear acesso da autora ao sistema 

da instituição, campus universitário, frequentar aulas, lista de chamadas e 

realização de provas e trabalhos. d) e, ainda, que a autora não seja 

impedida de realizar as próximas rematrículas das semestralidades em 

razão do débito citado, bem como do aditamento do contrato do Fies, 

enquanto perdurar a lide. Fixo multa diária no valor de R$ 300,00, para o 

caso de descumprimento desta decisão. Por fim, defiro a inversão do ônus 

da prova. Designo o dia 12 de novembro de 2018 (12/11/2018) às 12:30 

horas para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

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

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

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

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

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

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

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Determino à autora que 

junte nos autos a cópia integral do contrato do financiamento, eis que 

ausente a página 03 do referido instrumento, no prazo de quinze dias. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 

16 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026675-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))
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ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026675-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de fatura c/c obrigação de fazer com indenização por 

danos morais com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Lourival 

Ramos dos Santos contra Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviço, 

ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor sempre recebeu 

faturas da ré em valores de R$20,00 a R$40,00, porém setembro de 2014 

recebeu cobrança em valor elevado sem justificativa, no entanto, por não 

possuir conhecimento, pactuou acordo com a ré para pagamento da 

fatura. Todavia, não conseguiu honrar os pagamentos, razão pela qual 

formalizou novo acordo, contudo, mais uma vez não conseguiu efetuar os 

pagamentos por não possuir condições financeiras. Diante da 

inadimplência, teve os serviços para seu imóvel suspenso. Postula a 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de 

determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de água, sob pena de 

multa pecuniária. É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da justiça 

gratuita ao autor. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “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.” In 

casu, o autor, aparentemente humilde e desconhecendo os seus direitos, 

assinou acordo junto à empresa ré por receio de ver o fornecimento de 

água para seu imóvel suspenso. Porém, por não possuir condições 

financeiras, não conseguiu honrar o acordo firmado, razão pela qual 

deixou quitar as faturas, ocorrendo a suspensão dos serviços. Insta 

consignar que o serviço de fornecimento de água é considerado essencial 

e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente 

e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer tempo, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil para determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de 

água para o imóvel do autor (matrícula 85126-4). Intime-se a ré para 

cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento. 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/10/2018 às 09:30 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. 

Cite-se e intime-se a parte 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, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014442-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FELIPE SERRI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014442-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança em que o autor, antes mesmo de o réu ser citado, 

informou que a obrigação foi satisfeita administrativamente e requereu a 

extinção do feito (ID 14405547 ). Disse se infere que o autor não mais tem 

interesse processual. Posto isto, extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pelo autor. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002931-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EMANUELLE MOURA CUIABANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1002931-43.2018.8.11.0002 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARINALVA 

OLIVEIRA SANTOS contra BRADESCO SEGURO SA . Determinada a 

intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos autos o 

comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016462-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO (AUTOR(A))

GERALDO SARAGIOTTO (AUTOR(A))

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)
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INTIMAR a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de recolhimento 

de custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022648-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOI PAINEIS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte Requerida, para efetuar o pagamento das custas, 

conforme determinado em Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias , 

devendo a emissão da guia ser feita através do site www.tjmt.jus.br. 20 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004039-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ROMERO OBICI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CELA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015853-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003647-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARIO DE SOUSA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013920-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033867-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA HILL VIDOR (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI 

(EXEQUENTE)

MARCELO SOUZA DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA (ADVOGADO(A))

PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO 

(EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte REQUERENTE para 

manifestar-se sobre a Exceção de Pré-Executividade, no prazo de 15 

(quinze) dias. 20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002554-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para juntar o PDF da 
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petição de ID 13596615, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030633-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES VITURINO MENEZES (AUTOR(A))

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014475-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSUE ROSALVO DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI (ADVOGADO(A))

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029049-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA EYDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA OAB - 632.293.821-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN BARBOSA GONCALVES (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016129-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

GENILDA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013318-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EDNEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUCHESI NEVES RAMOS (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030661-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SOUZA OURIVES (AUTOR(A))

JOAO PAULO CARVALHO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023506-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

KELCIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))
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JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA VERA FERREIRA DA ROSA (ADVOGADO(A))

SUL BRASIL CLUBE DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024157-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

JOHNNY DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022876-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLYTA SABOIA LEITE (AUTOR(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

R. Y. M. S. (AUTOR(A))

JOANDER MYK SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

BERNARDO DA SILVA SALDANHA (RÉU)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15363 Nr: 12136-60.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO CORREA INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

MARACANÃ TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, AMANDIO ALFREDO 

LOPES, CLARA LUCIA MILANEZ LOPES, ARNALDO DE VASCONCELOS, 

ROSA MARIA DIAS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2.249/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 Vistos etc.

Para análise do pedido contido na petição de fl. 260, faz-se necessário 

que a parte autora informe o CPF válido da executada a ser pesquisada, 

posto que o informado na qualificação da mesma na peça inaugural (fl. 

06), é inválido, conforme informação prestada pelo sistema da Receita 

Federal.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 dias, informe o CPF 

válido, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 769753 Nr: 22738-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - OAB:10728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT, JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 Vistos etc.

 Diante do teor da certidão encartada à fl. 245, com base no art. 550, §5º 

do Código de Processo Civil e diante da manifestação da parte Autora em 

relação ao teor do laudo disposto na fl. 249, reconheço e declaro o valor 

de R$ 64.829,73, convertendo a presente em título executivo judicial (art. 

552 do Código de Processo Civil).

 Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044167 Nr: 43529-41.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MOTA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MARCHALL SANT'ANA, ROSEMARI 

SPONTAM SANT' ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, NAYARA SILVA TORQUATO - OAB:14.487, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo audiência 

de instrução, debates e julgamento para o dia 28 de março de 2019, às 

15:30h.

Intimem-se as partes.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias 

antes da audiência, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil e obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e será fixado ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1239161 Nr: 17835-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO ABILIO DE MORAES FILHO, ANA 

ANGELICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço dos Requeridos via sistema Infojud, cujo 

extrato segue anexo à presente.

Das informações, manifeste-se a parte Requerente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 746800 Nr: 44023-42.2011.811.0041

 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: CENTRO AVANTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6.950/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 VVistos etc.

Observa-se que no auto de penhora lavrado à fl. 392, o Oficial de Justiça, 

ao que parece, mencionou equivocadamente a parte Exequente como 

sendo executada, além de inverter a correlação entre o número único e os 

códigos dos dois feitos, porém, mesmo assim houve a formalização da 

penhora no valor de R$ 12.292,90 contra Centro Avante Projetos e 

Construção Ltda., parte Autora nestes autos.

Assim, considerando que ainda pedem de levantamento pela Exequente o 

valor de R$ 1.998,54, e diante da penhora formalizada, por cautela, 

suspendo o seu levantamento até que o Oficial de Justiça esclareça o teor 

do mandado, pelo que, ofereço o prazo de 05 dias para que o faça.

Determino que a Secretaria notifique o Oficial de Justiça, para que no 

prazo acima assinalada, faça os devidos esclarecimentos.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921575 Nr: 44324-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA, PITTER JOHNSON DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980, 

PITTER JOHSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, indefiro o pedido de item “3” da petição supracitada.Das 

informações obtidas junto ao sistema Bacenjud, manifestem os 

Exequentes, no prazo legal. No mesmo prazo, determino que os 

Exequentes promovam a citação do Executado, sob pena de extinção do 

processo.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949880 Nr: 60278-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA ESTRELA RODRIGUES, ANTONIO 

CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Aparecida Pereira da 

Silva - OAB:7108/A-MS, SORAIA SANTOS DA SILVA - OAB:8347-B - 

MS, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 15.783, TIAGO 

STRADIOTTO - OAB:17272/MS

 Vistos etc.

Na fase do art. 357 do Código de Processo Civil passo às análises 

necessárias.

 Compulsando os autos observo que é incontroversa a existência de Ação 

Civil Pública de código 235007, ajuizada perante a Vara Especializada 

Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, atualmente pendente de 

julgamento junto ao Superior Tribunal de Justiça.

 Ademais, cumpre-me ressaltar que a referida ação judicial foi ajuizada 

pela Associação dos moradores do bairro Jardim Araça, localizado nesta 

Capital, bem como, que a mesma foi julgada pelo supracitado Juízo em 

20/04/2010, momento em que foi reconhecida a ilegitimidade da empresa 

Requerida no presente feito em continuar cobrando os créditos 

hipotecários relativos aos contratos de venda dos imóveis (consulta ao 

sistema Apolo).

 Como visto, resta evidenciado que o objeto do presente feito depende do 

julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de 

inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente.

 Em assim sendo, suspendo o presente feito até o trânsito em julgado da 

sentença proferida na Ação Civil Pública de código 235007, nos termos do 

artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Consigno que as partes deverão informar a este juízo do prazo acima 

mencionado e solicitar o prosseguimento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 393554 Nr: 29049-68.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA 

ROSA NUNES, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Vistos etc.

Em que pese os argumentos trazidos pela Requerente na petição de fls. 

302/304, entendo que a mesma reúne condições de arcar com as custas 

processuais, bastando para tanto, observar o seu holerite, bem como, o 

seu subsídio e o cargo público que ocupa (fl. 305).

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita em favor da Requerente.

 Ademais, deixo de analisar o pedido de inversão do ônus de arcar com os 

honorários periciais, pugnado pela Autora (fls. 302/304), posto que a 

decisão proferida em fls. 294/296 transitou em julgado, 

consequentemente, resta precluso a rediscussão do assunto.

 No mias, em razão do contido em fl. 309, destituo a nomeação realizada 

na decisão de fls. 294/296 e nomeio como perito judicial a empresa 

Forense LAB, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, 

que poderá ser intimada via e-mail: contato@forenselab.com ou telefone 

(65) 98112-2338, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

concordância da nomeação e apresentar seus honorários periciais.

No mais, cumpra conforme as determinações contidas na decisum de fls. 

294/296.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 874613 Nr: 13127-11.2014.811.0041

 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: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para tomaram ciência da proposta de honorários de 

fl. 258, frisa-se, que deverá ser custeada ao final da lide, conforme já 

asseverado em fl. 256.

 Havendo concordância ou inexistindo manifestação, cumpra-se 

observando as determinações contidas na decisão de fl. 236.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 854746 Nr: 57267-67.2013.811.0041

 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: OSCAR MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o Perito nomeado apresentou 

proposta inicial de honorários periciais no valor de R$48.000,00 (quarenta 

e oito mil reais) (fls. 257/261).

 Posteriormente, a parte Requerida concordou com os honorários periciais 

e pleiteou pela aplicação do percentual de 15% (quinze por cento) do valor 

a ser pago à título de honorários periciais em se favor (fls. 263/264).

 Por sua vez, o Requerente apresentou impugnação a proposta 

apresentada pelo perito judicial (fls. 265/267).

 Manifestação do perito nomeado em fls. 269, inclusive, reduzindo o valor 

relativo aos seus honorários, fixando a importância de R$43.000,00 

(quarenta e três mil reais).

 O Requerente concordou com o valor fixado (fls. 271/272).

 Relatado o necessário. Decido.

 Como se depreende do breve relato acima, ambas as partes concordaram 

com honorários fixados pelo perito (fls. 263/264 e fls. 271/272), por 

consequência, fixo o valor em R$43.000,00 (quarenta e três mil reais).

No que se refere ao pedido da parte Requerida acerca da modificação do 

ônus de arcar com os honorários periciais (fls. 263/264), observo que a 

decisão que determinou que os mesmos seriam suportados por ambas as 

partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) (fl. 219), não foi alvo 

de recurso e transitou em julgado, acarretando a preclusão do direito de 

rediscutir o ali determinado.

 Cabe ainda salientar que, a parte vencida suportará os ônus 

sucumbenciais, o qual também inclui o gasto com honorários periciais.

 Desse modo, indefiro o pedido do Requerido para custear os honorários 

periciais na proporção de 15% (quinze por cento).

 No mais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovem nos autos o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

relativo aos honorários periciais.

 Após, comprovado o pagamento por ambas as partes, deverá a 

secretaria observar as determinações contidas na decisão de fl. 219.

 Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 884831 Nr: 19752-61.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da prova pericial determinada no processo de 

código em 854746.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836412 Nr: 41409-93.2013.811.0041

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

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da prova pericial determinada no processo de 

código em 854746, conforme já determinado à fl. 137.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 810555 Nr: 17047-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO BENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Romildo Bento de Melo em face de BB Seguros Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil para: 01) Condenar a Requerida ao pagamento 

do seguro na importância equivalente a 15% (quinze por cento) do capital 

segurado, cujo montante será apurado em sede de liquidação de 

sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir 

da data do evento danoso e juros legais (1% ao mês) a partir da citação; 

02) Rejeitar o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais; e, 03) Condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão 

reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos 

termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

A cobrança em face do Requerente ficará suspensa, por inteligência do 

artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 882080 Nr: 18079-33.2014.811.0041

 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: MANACA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO. - OAB:10.166/MT, FÁBIO ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 Vistos etc.

Sanado o defeito de representação (fls. 212/214), determino o 

prosseguimento do feito.

Observa-se que o presente feito foi saneado (fl. 193), todavia não houve 

a fixação do ponto controvertido da lide e nem a distribuição do ônus da 

prova, o que passo a fazer.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a comprovação, pela 

Requerente, da prestação dos serviços cobrados, com as entregas das 

supostas mercadorias transportadas.

O ônus da prova incumbe à Requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, pois entendo que as notas fiscais que 

acompanham a inicial (fls. 20/63), quando sem assinatura do recebedor, 

por si só, não possuem o condão de comprovar os fatos alegados na 

inicial.
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Para tanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 

de novembro de 2018, às 14hr e 30min.

As partes deverão informar suas testemunhas arroladas tempestivamente 

(fls. 197/198) acerca da solenidade, nos termos do artigo 455 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se a Requerida pessoalmente para comparecimento ao ato, 

observando os endereços mencionados em fls. 201/verso, sob pena de 

confissão.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747645 Nr: 44899-94.2011.811.0041

 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): PERMÍNIO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o Requerido cumpriu com sua obrigação de adimplir os 

honorários periciais (fls. 189/190).

Em assim sendo, resta prejudicada a apreciação do pedido de fls. 175/176 

e determino o imediato cumprimento da decisão de fl. 174/verso.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido na 

meta 2 do CNJ. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840315 Nr: 44725-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, III do CPC/2015, julgo 

PREJUDICADO o presente Recurso ante a prolação da Sentença pelo 

Juízo originário e DECLARO EXTINTO este Agravo de Instrumento.(...)”. 

(SIC – fl. 244) Como visto nos julgado acima, não restam dúvidas que a 

presente ação executiva deve ter as constrições suspensas até a 

realização da prova pericial nos autos de código 854746, portanto, não há 

o que se falar, ao menos neste momento processual, em levantamento de 

valores, tampouco, na continuidade das constrições. Diante do exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios de fls. 262/268, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fl. 

250.No mais, acrescento que o presente feito deverá permanecer 

suspenso até a realização da prova pericial nos autos em apenso, acima 

mencionado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1193878 Nr: 2673-64.2017.811.0041

 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: TIAGO NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA, HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA, LAPAT-ANATOMIA PATOLÓGICA E 

CITOPATOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 Certifico que não consta nos autos a comprovação da comunicação da 

renúncia ao autor, a fim de que este nomeie sucessor, assim o intimo para 

juntar aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 817476 Nr: 23904-89.2013.811.0041

 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: RAYNNER DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CUSTODIO, HOSPITAL ORTOPÉDICO 

LTDA

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

de Indenização por Danos Morais ajuizada por Raynner dos Santos 

Arruda em face de Paulo Custódio e Hospital Ortopédico LTDA.Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 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 das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 796448 Nr: 2795-19.2013.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARDEN VILLE, EDVALDO DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc. Dessa forma, preclusa a produção da prova pericial técnica, 

ante a inércia da parte Requerida em promover o pagamento da 

remuneração do perito judicial nomeado nos autos. Intime-se o Perito 

Judicial acerca do cancelamento da realização da perícia determinada nos 

autos. De outro norte, extrai-se ainda dos autos que a parte Requerente 

pleiteou pela inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa 

do Consumidor (item “b” – fl. 19), todavia, tal pleito não foi analisado até o 

presente momento, portanto, passo a análise. É evidente que o caso em 

análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito 

de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor, por consequência, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do referido diploma processual, que 

tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Ademais, o 

§1º, do art. 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. A melhor 

doutrina tem entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser 

inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas 

Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a 

cargo da parte Requerida, em função da hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas nos 

autos. Por fim, intimem-se as partes para, querendo, manifestar o 
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interesse em produzir outras provas, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transcorrido o prazo recursal, venham os autos conclusos para as 

deliberações que fizerem necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075871 Nr: 57890-63.2015.811.0041

 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: GERALDO SARAGIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DIAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - 

OAB:14.515/MT

 Certifico que o requerido não foi localizado no endereço constante dos 

autos, face a devolução da correspondência, razão que impulsiono os 

autos para intimar o seu patrono para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, bem como atualizar o endereço no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770443 Nr: 23464-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO THEODORO DE AMORIM, DORVACI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, ANTONIO 

CATAULI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA R.BRITO SILVA 

RAMOS - OAB:, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos etc.

Considerando que já decorreu mais de 30 (trinta) dias desde a data da 

petição de fl. 422, intime-se o Perito Judicial para que junte aos autos o 

Laudo Pericial, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Juntado o referido documento, deverá a Secretaria observar as 

determinações contidas na decisão de fls. 370/371.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

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

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado de imissão na posse, devendo a emissão da guias ser feita 

através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019130 Nr: 31448-60.2015.811.0041

 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: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 119463 Nr: 8124-61.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar o Termo de Penhora e providenciar sua averbação no 

cartório competente, comprovando nos autos posteriormente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376437 Nr: 13197-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

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

OAB:

 Vistos etc.

Complexx Tecnologia LTDA promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Oi S.A., ambos qualificados e representados 

nos autos.

A Executada depositou a quantia relativa a obrigação fixada na sentença 

espontaneamente, todavia houve o bloqueio de valores via Bacenjud.

A Executada apresentou impugnação à penhora e a Exequente manifestou 

concordância, pugnando pela liberação do valor depositado de forma 

espontânea.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida (fls. 259/261) e a Exequente manifestou 

concordância (fls. 262/264), restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Por consequência, resta prejudicada a apreciação da impugnação de fls. 

239/245.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado às 

fls. 259/261, conforme requerido no item “II” da petição de fl. 263.

 Defiro também a expedição de alvará judicial em favor da Executada para 

devolução da quantia penhorada via sistema Bacenjud às fls. 237/238, 

conforme pleiteado em fl. 270.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023102-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEDALI GUIMARAES FROSSARD (ADVOGADO(A))
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LAERTE JACIEL SCALCO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023102-69.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE CARVALHO REQUERIDO: MARCIA 

REGINA DA ROSA Vistos etc. Diante do pedido formulado pelo Autor para 

que fosse realizado perícia técnica junto ao documento de n. 6830621 

(cópia do recibo), faz-se necessário que a Requerida o apresente na 

forma original para que então seja realizada a perícia, ora pleiteada. 

Assim, intime-se a Requerida, para que no prazo de 05 dias, apresente o 

recibo original à Secretaria deste juízo, devendo ser lavrado certidão da 

entrega do documento e o mesmo deverá ser arquivado em pasta própria, 

ficando à disposição deste juízo. Apresentado o documento, venham os 

autos conclusos para nomeação do perito e designação da perícia. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013041-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIANA MACHADO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca de endereço, conforme requerido 

pela parte autora. Do resultado, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias. Havendo requerimento de expedição de mandado de citação, 

desde já resta deferido. Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025384-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS (REQUERENTE)

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a busca de endereço na forma pleiteada junto ao banco 

de dados da Receita Federal, que será realizada via sistema Infojud. Do 

resultado manifeste-se a parte interessada, no prazo legal. Manifestando 

a parte pela expedição de novo mandado, deste já, resta deferido. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

AUGUSTO BOURET ORRO (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001648-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ZULMIRA DA COSTA LEITE REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Em sede de contestação a Requerida 

arguiu preliminar de defeito na representação processual, aduzindo que 

não há nos autos outorga de poderes da Requerente aos Advogados 

Fábio Nunes Neves de Araújo e Augusto Bouret Orro para representa-la 

em juízo, posto que a procuração no ID 4657385, foi assinada por Matilde 

Leite O. Orro. Contraponto à preliminar, os causídicos argumentaram que a 

Requerente é pessoa idosa com mais de 910 anos e por isso, ela não 

conseguiria assinar e tomar certas decisões sozinhas. Decido. Em que 

pesem os argumentos dos causídicos para refutar a preliminar de 

irregularidade na representação processual arguida pela Requerida, sigo o 

entendimento de que “a velhice por si só, não é causa de incapacidade. 

Por mais avançada de idade, a pessoa tem plena aptidão para cuidar 

diretamente de seus negócios, bens e interesses.” (COELHO, Fábio Ulhoa. 

Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva. 2003. v. 1. p. 178.). Ademais, ao 

impugnar a preliminar, os advogados não trouxeram qualquer documento 

que constitui Portanto, sendo o defeito na representação, um vício 

sanável, determino que a parte Autora, no prazo de 10 dias, regularize tal 

questão, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024747-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, esclarecer a juntada do 

documento constante do id n. 14805602

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024759-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ELIANE PAULA DOS SANTOS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, esclarecer a juntada do 

documento constante do id nº. 14806029

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014034-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR BAZANIN (AUTOR(A))

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015101-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUELEM DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SATIL PARREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12h00min 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 
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F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029828-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

GILSON ALFREDO MORETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA FRANCISCO (EXECUTADO)

SHIRLEY FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013512-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVA AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016230-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE NAZARE DOS REIS (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003614-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS (ADVOGADO(A))

EDINEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUTH DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO (RÉU)

FRANCISCA ERINEUDA DE MESQUITA VASCONCELOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021901-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

RICARDO SANTOS BIGNELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038577-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (RÉU)

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033573-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

AMERICO MELLIM (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOGUEIRA VAZ & SOUSA MONTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON DA SILVA VAZ (EXECUTADO)

IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032924-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI (ADVOGADO(A))

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016181-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MOTTA RAMOS (ADVOGADO(A))

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENO RODRIGUES CHONONO (RÉU)

B. L. C. OLIVEIRA VEICULOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando 

o recolhimento das custas e requerendo o prosseguimento do feito. 

Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, defiro o pedido 

formulado no Id nº 13819806, para emenda da inicial. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, agende-se eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 
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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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023903-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE ALMEIDA OROIDES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA (RÉU)

JUCIELE CARLOS RODRIGUES (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006720-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 08h30min 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: 1004685-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 09:30 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: 1005460-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

RENATA JOANA DARC CAMILO (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005488-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006330-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Charles Baccan Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER NEVES DE PAULA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11h00min 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 700734 Nr: 35357-86.2010.811.0041

 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: NEILA MARTINS DE FIGUEIREDO, CLEBER OURIVES DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AUGUSTO DE CARVALHO, LYETE 

ANTUNES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/O, MARCELO FERREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 700734

Vistos, etc.

Em face da manifestação da douta Defensora Pública de fls. 177, nomeio 

curador especial um dos professores/advogados do Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade UNIRONDON, localizada na Av. Beira-Rio, em 

Cuiabá/MT.

 Intime-se pessoalmente acerca da nomeação, bem como para a 

apresentação de defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883657 Nr: 19024-20.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 111 de 630



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA E PERGER INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Código: 883657

 Vistos, etc.

Cite-se a empresa executada na pessoa da inventariante INAH MARIA 

CASTRO PINTO CANDIA, no endereço indicado as fls. 124, para que no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829).

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772914 Nr: 26039-11.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARBOSA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP., POSTO DE 

MOLAS CARGA PESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 772914

Vistos. etc.

 Estando o feito na fase procedimental de estabilização processual, mister 

a apreciação das preliminares levantadas, que se relacionam aos 

pressupostos processuais e condições da ação.

 Citados via edital, os requeridos SAVELL AUTO MOLAS LKTDA EPP e 

POSTO DE MOLAS CARGA PESADA, através da Curadora Especial a eles 

nomeada, apresentaram contestação as fls. 80/83, na qual arguiram a 

nulidade de suas citações.

No entanto, sem razão os requeridos.

Com efeito, a citação pela via editalícia foi deferida porque esgotadas as 

tentativas de localização dos requeridos, inclusive nos endereços obtidos 

via pesquisa Infojud.

Quanto a ausência de comprovação da publicação do edital no órgão 

oficial, igualmente não procede a referida alegação, eis que o referido 

Edital de Citação foi devidamente publicado no Diário da Justiça Estadual 

nº 10059 na data de 13/07/2017, cuja certidão está lançada no Apolo, bem 

como nos autos às fls.86.

Deste modo, AFASTO a alegação de nulidade da citação.

Ante o exposto, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Intimem-se e Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 701529 Nr: 36150-25.2010.811.0041

 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: ARIANNE EMILIA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPHAMIL COOPERATIVA HABITACIONAL 

DOS MILITARES DE CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701529

Vistos, etc.

CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fls.137.

Cite-se o confinante José Mauro de Noronha e sua esposa Marcileia 

Campos da Silva, conforme requerido as fls. 163/164.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741944 Nr: 38794-04.2011.811.0041

 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: ANA CAROLINA DARGEL PENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA, ANA KÉLCIA MALUF 

FERREIRA, NIZILDA ALVES MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Código: 741944

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 313, I, do CPC, suspendo o presente processo pelo 

prazo de 60(sessenta) dias, para a regularização da representação 

processual da parte Autora.

Intime-se a inventariante, na pessoa de sua procuradora, indicada as 

fls.349, via correio, para a constituição de novo defensor, sob pena de 

extinção desta demanda.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905820 Nr: 34119-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DE FREITA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 Código: 905820

 Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 53, DESTITUO a perita nomeada na 

decisão de fls. 39, pra em seu lugar nomear como perito do Juízo um dos 

profissionais pertencentes à empresa MEDIAPE, especializada em 

perícias, com sede na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, 

Cuiabá-MT, telefone: (65) 3322-9858/98146-0888, para realizar a perícia 

técnica determinada nestes autos, independente de compromisso, 

devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o 

início dos trabalhos.

Conforme já registrado na decisão de fls. 39, o requerentes é beneficiário 

de Justiça Gratuita, razão pela qual os honorários do expert serão 

suportados pelo Estado de Mato Grosso.

 Após a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do perito, 

certidão com o valor dos honorários periciais que lhe serão devidos, para 

a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2 

da CNGC.

 Nesse contexto, com base na Resolução 232/2016, arbitro os referidos 

honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).
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INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo, em razão do quanto 

disposto neste decisum, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, agende-se com o expert a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

 Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Após concluída a prova pericial, voltem-me os autos conclusos para 

decidir o incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772835 Nr: 25953-40.2012.811.0041

 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: EDITE NEVES NESELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.647/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Código: 772835

 Vistos, etc.

Havendo pedido de habilitação por herdeiros que comprovaram essa 

condição, incidente na espécie os artigos 687 e 688 do CPC.

 Assim, DEFIRO a habilitação pretendida as fls. 114/116 e fls. 121/122, 

para inclusão no polo ativo desta demanda das pessoas de ANÚNCIO 

SIMÃO NESELLO; LUCIMARA NESELLO DOS SANTOS; MARISA NESELLO; 

MARISETE NESELLO e MARISTELA NESELLO, devendo ser retificado o 

registro no polo ativo, inclusive na Distribuição.

Outrossim, considerando que a Autora veio a falecer no curso da 

demanda, antes da realização da prova pericial, a referida prova técnica 

poderá ser realizada de forma indireta, com base na documentação 

juntada aos autos, para o fim de apurar se as lesões ocorridas em virtude 

do acidente causaram alguma invalidez permanente, bem como qual o grau 

das lesões, a teor do disposto na Súmula 474 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL 

APÓS O FALECIMENTO. Cabível o deferimento de prova compatível, útil e 

necessária ao deslinde da controvérsia. Mesmo tendo ocorrido o 

falecimento da vítima, este fato não retira a necessidade de apreciação da 

prova por um expert, sendo cabível a realização de perícia indireta. 

Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70059583047, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 

Muller, Julgado em 16/07/2014);

 INTIME-SE o Perito nomeado para agendar a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Entrementes, caso não seja possível a realização da perícia indireta, 

caberá ao expert nomeado pelo Juízo, referir tal impossibilidade, após 

análise da documentação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770212 Nr: 23216-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOME YOKOTO SHIMIZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE BARROS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 Código: 770212

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente estes autos, constata-se que a confinante 

FELICIA MADALENA PAEZ, indicada na inicial, ainda não foi citada. 

Promova-se a secretaria a respectiva citação via correio, com urgência, 

por se tratar de processo inserido na Meta2.

 Outrossim, havendo pedido de habilitação por herdeiros que 

comprovaram essa condição, incidente na espécie os artigos 687 e 688 

do CPC.

 Assim, DEFIRO a habilitação pretendida as fls. 147, para inclusão no polo 

passivo desta demanda das seguintes pessoas: GILDETE BARROS DA 

COSTA representante do de cujus Aparecido Alves da Costa: e 

ROSIMEIRE FERREIRA GARCIA, representante do de cujus Sidimar Barros 

da Costa, devendo ser retificado o registro no polo passivo, inclusive na 

Distribuição.

Em razão da habilitação ora deferida, intime-se Rosimeire Ferreira Garcia, 

via Defensoria Pública Estadual que patrocina sua defesa, para contestar 

a demanda no prazo legal, sob pena de revelia.

 Após a apresentação de contestação, se apresentadas matérias de 

ordem preliminar ou novos documentos, ouça-se a requerente no prazo 

legal, do contrário, intime-se tão somente a requerida Rosimeire Ferreira 

Garcia para que indique se pretende a produção de outras provas, 

justificadamente, no prazo de 15(quinze) dias.

Com efeito, a parte Autora já indicou as provas que pretende produzir (fls. 

141), silenciando a respeito a requerida Gildete Barros da Costa (fls. 142).

Após, decorridos os prazos supra determinados, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para decisão saneadora ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723524 Nr: 19118-70.2011.811.0041

 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: ANTONIO VITORIO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 723524

Vistos, etc.

Em face do teor da manifestação da Procuradoria Geral do Estado, as fls. 

114/116, intime-se o Autor para que apresente no INTERMAT os 

documentos indispensáveis à realização do Estudo Cadastral, listados as 

fls. 114 verso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 722927 Nr: 18497-73.2011.811.0041

 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: MSMT-LICEU SALESIANO SAO GONCALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONTE VIVA ADMINISTRADORA E 

DETETIZADORA LTDA, EDSON SANTANA MARIM, PATRICK RICARDO 

DIAS, ALESSANDRA DE OLIVEIRA MORAES DIAS, DAIENE RODRIGUES 

PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSIAS 

SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT, VASTY BALBINA DA SILVA 
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- OAB:7521

 Código: 722927

 Vistos, etc.

Havendo impugnação acerca da representação processual de uma das 

partes, o caso é de se conceder prazo para a devida regularização (CPC, 

art. 76).

Deste modo, intimem-se os requeridos PATRICK RICARDO DIAS e DAIENE 

RODRIGUES PEREIRA DIAS para que em 15 (quinze) dias, regularizem a 

sua representação processual, bem como apresentem nos autos seus 

documentos pessoais.

Outrossim, em face da adoção da audiência de tentativa de conciliação 

obrigatória (CPC, artigo 3º, §2º e artigo 334), visando a solução do 

conflito, e ainda, considerando que os operadores de direito não devem 

medir esforços em prol da composição amigável do litígio; por fim, tendo 

em vista que a conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do 

processo (artigo 3º, §3º, CPC), DESIGNO o dia 11/OUTUBRO/2018 às 14h, 

para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793348 Nr: 47441-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEICA FERNANDES JORGE, JUSSARA 

MARIA CHAVES AYRES, ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 Código: 793348

 Vistos, etc.

Renove-se o expediente de fls. 351, com os documentos que 

acompanham a inicial, acrescidos das fls. 59/69 e fls. 79/88, para que a 

Fazenda Pública Municipal manifeste a existência ou não de interesse 

nesta demanda, com a máxima brevidade, por se tratar de processo 

inserido na Meta2, salientando que as Fazendas Estadual e Federal já se 

manifestaram, com base nos mesmos documentos existentes nos autos.

Outrossim, à requerida JUSSARA MARIA CHAVES AYRES, devidamente 

citada via edital, NOMEIO um dos Defensores Públicos que atuam perante 

esse Juízo para patrocinar sua defesa. Intime-se da nomeação, bem como 

para apresentação de defesa no prazo legal.

Após a apresentação de contestação, se apresentadas matérias de 

ordem preliminar ou novos documentos, ouça-se o requerente no prazo 

legal, do contrário, intimem-se os litigantes para que indiquem se 

pretendem a produção de outras provas, justificadamente, no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349393 Nr: 19687-76.2008.811.0041

 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: LINDINEIA DE ARRUDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NETO VAILANTE, ADRIANO 

CARVALHO DE SOUSA, NATANIEL NAZARENO FERREIRA, ANA MARIA 

SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GONÇALVES - 

OAB:13659, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT

 (...)Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta demanda em relação a ADRIANO 

CARVALHO DE SUZA e ANA MARIA SOUZA MELO, julgando extinto o 

processo sem análise de mérito quanto a eles.Custas antecipadas pela 

parte Autora. Sem honorários, já que não ocorrida a angularização 

processual em relação as pessoas ora excluídas do feito.Certificado o 

trânsito em julgado desta decisão, promova-se as alterações necessárias 

na capa dos autos, sistema Apolo, bem como a baixa na Central de 

Distribuição em relação aos Requeridos excluídos.Em prosseguimento do 

feito, o prazo de resposta do requerido NATANAEL NAZARENO 

FERREIRA, citado as fls. 100verso, deverá ser contado a partir da 

publicação desta decisão.Se apresentada a resposta e nela contiver 

matéria preliminar ou juntada de documento novo, intime-se a autora para 

manifestação no prazo de quinze (15) dias. Do contrário, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 15(quinze) dias.Após, voltem-me os autos 

conclusos para saneamento do processo ou julgamento antecipado da 

lide.Intimem-se. Cumpra-se.P.R.I.C.Cuiabá (MT), 14 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467858 Nr: 34536-82.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MOREIRA SCHÖLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT ESTHEFANI SANTOS, FABRICIO DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO, TOFFOLI PROMOÇÕES EVENTOS E COMÉRCIO 

LTDA, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA-JUCEB

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

MOREIRA - OAB:6.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 467858

Vistos etc.

 Estando o feito na fase procedimental de estabilização processual, mister 

a apreciação das preliminares levantadas, que se relacionam aos 

pressupostos processuais e condições da ação.

A priori, determino a secretaria o cumprimento integral da decisão de 

fls.157/160, para a devida exclusão da Junta Comercial do Estado da 

Bahia, do polo passivo desta demanda (capa dos autos, sistema Apolo e 

Cartório Distribuidor).

 Citados via edital, os requeridos TOFFOLI PROMOÇÕES EVENTOS 

COMERCIO LTDA e HERBERT ESTHEFANI SANTOS, através da Curadora 

Especial a eles nomeada, apresentaram contestação as fls. 257/260, na 

qual arguiram a nulidade de suas citações.

No entanto, sem razão os requeridos.

Com efeito, a citação pela via editalícia foi deferida porque esgotadas as 

tentativas de localização dos requeridos, inclusive nos endereços obtidos 

via pesquisa Infojud.

Quanto a ausência de comprovação da publicação do edital no órgão 

oficial, igualmente não procede a referida alegação, eis que o referido 

Edital de Citação foi devidamente publicado no Diário da Justiça Estadual 

nº 10140 na data de 16/11/2017, cuja certidão está lançada no Apolo, bem 

como nos autos às fls. 265.

Deste modo, AFASTO a alegação de nulidade da citação.

Por fim, registro que o requerido Fabrício dos Santos Conceição, 

pessoalmente citado (fls. 235) quedou-se inerte, razão pela qual 

reconheço a sua revelia.

Ante o exposto, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Intimem-se e Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772876 Nr: 25997-59.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - 

HOSPITAL DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA D ASILVA 

BARROS - OAB:14.354/MT, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI 

E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Código: 772876

Vistos, etc.

Em face do falecimento do requerente, SUSPENDO este processo, nos 

termos do artigo 313, inciso I, do CPC, pelo prazo de 60(sessenta) dias, 

para que se proceda a habilitação do representante do Espólio ou dos 

herdeiros do de cujus, objetivando a sucessão processual nos presente 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito ]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 171641 Nr: 20644-19.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MATA GRANDE LTDA, LUIZ FERNANDO 

CAMARGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES AUGUSTO FANAIA, ARLETE SOARES 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA 

- OAB:2972-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar a 

retirada do ofício expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12646 Nr: 9771-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DONIZETE HEMAN RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO - 

OAB:6.912 MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar a 

retirada da Certidão de Crédito expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071169 Nr: 55888-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DA ROCHA GENTILE - 

OAB:163.594/SP, LEONARDO FRANCISCO RUIVO - OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Código: 1071169

Vistos, etc.

Em face dos esclarecimentos prestados pelas partes (fls. 971 e fls. 

972/974), intime-se a perita nomeada as fls. 954/955, para apresentar sua 

proposta de honorários.

Convém consignar que a perícia determinada na decisão saneadora 

cingir-se-á a exames grafotécnicos, especialidade da expert designada.

Nesse contexto, e em face da petição de fls. 961/963, esclareço que, 

após concluída a perícia grafotécnica, será avaliada a necessidade de 

realização de perícia contábil.

Por fim, em face do pagamento apresentado as fls. 958/959, em 

conformidade com o disposto na decisão de fls. 954/955, e ainda, não 

havendo nos autos comprovação de que tenha sido a requerente intimada 

para tal fim, determino que INTIME-SE a requerente para que efetue a 

exclusão do nome da requerida do cadastro de restrição ao crédito 

indicado as fls. 978/979, no prazo de 05(cinco) dias.

Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737205 Nr: 33681-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE LEMES DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 Código – 737205.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 256 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 249/252 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 252 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 256.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Código – 379696.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 530 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 525/528 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 527 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 530.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900806 Nr: 30461-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA, MGDSS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 900806.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 218 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 211/214 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 213 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 218.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833726 Nr: 39109-61.2013.811.0041

 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: UBIRATAN PEREIRA FRANÇA, SUSIANE CRISTINA 

DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BR HOUSE 

INTELIGENCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA 

MELAZZO - OAB:18154 OAB/GO, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, MARCIO EMRICH GUIMARÃES LEÃO - OAB:19964 

OAB/GO

 Código – 833726

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 365/383 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do NCPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 201/205 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 365v conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

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

 Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 460203 Nr: 29515-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO (POSTO 

MILLENIUM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT

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

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, 

THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:OAB/MT 18.976

 Código – 460203.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 269 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 265/268 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 267 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 269.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335983 Nr: 6798-90.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COIMBRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, WALDEVINO F. C. 

DE SOUZA - OAB:5.733 MT

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

OAB:10.613/MT, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871/MT

 Processo Código n. 335983

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fl. 

62/63, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

 Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 933755 Nr: 51348-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA AMABILE CRISTIANOTTI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Código nº 933755

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 139 postulou pela extinção do presente feito por 

desistência da ação, com anuência da parte Requerida (fl.140).

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte REQUERENTE, ressalvando os casos de 

suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do 

Código de Processo Civil).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor.

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

Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924295 Nr: 46012-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio jose vital - OAB:95197, 

MARCUS VINICIUS PIETRA CARDOSO - OAB:134256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848

 Vistos etc.

A parte Exequente requer a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do 

referido benefício.

Portanto, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 dias, comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

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.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Ademais, considerando que o Exequente recolheu a guia de diligência do 

oficial de justiça, expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme já 

determinado em fl. 154.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117513 Nr: 17692-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSYMAR DE JESUS CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por 

ESSYMAR DE JESUS CORREA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.CONDENO a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da 

justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC).Determino ainda à 

expedição de Alvará Judicial em favor da parte REQUERIDA, a título de 

reembolso, no caso do valor depositado para realização da perícia médica 

não ter atingido seu devido fim.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos, observando-se as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103315 Nr: 11836-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA VIGIDO ROCHA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente PRISCILLA VIGIDO ROCHA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

08/08/2015 (Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 

98 do CPC), e vedada à compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

17 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733153 Nr: 29379-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GERMANO DE SOUZA LEVANDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENICE RIBEIRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR NEVES DOS 

SANTOS - OAB:19603/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para manifestação 

acerca das fls. 347/351.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172787 Nr: 41197-67.2016.811.0041

 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: MANOEL COSTA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 13/10/2018 a partir das 

11:00, no endereço Rua: Joaquim Murtinho, Nº 540, Galeria Colonial, Sala 

04, Centro, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834406 Nr: 39754-86.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL, GUILHERME MOGNON SCHEFFER, ERNESTO 

MARTELLI, CARLOS ERNESTO AUGUSTIN, JALMAR VARGAS, 

ALEXANDRE DE MARCO, CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, ARILTON RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLÍVIO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 Processo Código n. 834406;

Apenso aos processos códigos: 847740 e 876199;

VISTOS,

 Diante do requerimento para expedição de certidão de objeto e pé 

formulado pela parte Requerida COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL, e comprovado o recolhimento da guia nº 

06787.901.07.2018-0, devolvo os autos ao cartório para as devidas 

providências.

Após, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 847740 Nr: 51203-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS MACEDO - 

OAB:7667/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Processo Código n. 834406;

Apenso aos processos códigos: 847740 e 876199;

VISTOS,

 Diante do requerimento para expedição de certidão de objeto e pé 

formulado pela parte Requerida COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL, e comprovado o recolhimento da guia nº 

06787.901.07.2018-0, devolvo os autos ao cartório para as devidas 

providências.

Após, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876199 Nr: 14211-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Processo Código n. 834406;

Apenso aos processos códigos: 847740 e 876199;

VISTOS,

 Diante do requerimento para expedição de certidão de objeto e pé 

formulado pela parte Requerida COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL, e comprovado o recolhimento da guia nº 

06787.901.07.2018-0, devolvo os autos ao cartório para as devidas 

providências.

Após, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026845-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

MAURI PASCOAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1026845-19.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de CARTA 

PRECATÓRIA deprecada pelo JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT 

para cumprimento de ordem proferida em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIO DE SAÚDE DE MATO GROSSO e HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (Hospital Santa Rosa), cuja competência 

para comprimento do ato está internamente normatizada à Vara 

Especializada da Fazenda Pública deste deprecado, vejamos: CPC Art. 44. 

Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a 

competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no 

que couber, pelas constituições dos Estados. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública. Consigno que, em se tratando de Carta Precatória, a 

ordem processual é clara no sentido de que, deve ser devolvida a 

deprecata que não identificar o juízo competente para cumprimento do ato, 

podendo o deprecado remeter a missiva à esse juízo quando se tratar de 

incompetência em razão da matéria. CPC Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: I - a indicação dos juízes de 

origem e de cumprimento do ato; [...] Art. 267. O juiz recusará cumprimento 

a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: 

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz 

competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida 

acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência 

em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a 

ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. 

Sobre o tema, a doutrina majoritária se posiciona da seguinte forma: 

Também não pode cumprir a carta precatória o juiz incompetente para a 

prática do ato em razão da matéria ou da hierarquia. P. ex., nas comarcas 

que possuem juízos especializados em falência, não pode a carta 

precatória versando sobre o tema ser direcionada para qualquer vara 

cível. Porém, neste caso, o juiz deprecado está autorizado a remeter a 

carta diretamente ao juízo competente. (NERY JUNIOR, Nelson e outros. 

Comentário ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editra Revista dos 

Tribunais, 2015. Pág.806) (grifei) No caso dos autos, a incompetência que 

se revela em razão da matéria fixada pela norma de organização judiciária 

desta comarca, impondo-se o reconhecimento da incompetência deste 

juízo com o declínio para a vara especializada competente. DETERMINO a 

redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da 

Fazenda Pública). Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024178-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (REQUERENTE)

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024178-60.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA a 

INICIAL do Id.14680271 ao Id.14682886, em que o Autor, atendendo à 

decisão do Id.14610282 complementou os documentos da exordial, a fim 

de elucidar a regularidade de sua grade curricular e o motivo que estaria 
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levando a Requerida praticar os atos reputados lesivos pelo Requerente. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, aventada por DANIEL MATHEUS 

ROCHA AZEVEDO em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência para fim 

de cessar as cobrança e atos constritivos em desfavor do Requerente em 

relação aos débitos reputados indevidos até o deslinde da ação, 

compelindo a Requerida a praticar os atos necessários ao aditamento 

semestral e realização da rematrícula da parte Autora no 2º 

semestre/2018 no curso de graduação contratado junto à Requerida. 

Relata o Autor ser aluno do curso de graduação em Medicina ofertado 

pela Requerida, com financiado integralmente (bolsa de 100%) pelo 

programa do Governo Federal, FIES, desde 21/02/2014, ressaltando que 

jamais recebeu da Requerida qualquer tipo de cobrança relativa a 

diferença de semestre letivo. Porém, segundo o Requerente, apesar do 

financiamento 100% custeado pelo FIES, a Ré, sem justificativa aceitável 

iniciou cobrança adicional de valores, fora do que foi estabelecido no 

programa. Afirma o Autor que os eventos dessas cobranças iniciaram no 

ano de 2017, sendo esclarecido em 05/07/2018 pela atendente Aline que, 

o valor cobrado se referia a diferença da semestralidade pago a menor 

pelo FIES no aditamento de 14/02/2018 pois, o valor correto a ser pago era 

de R$56.498,94 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais 

e noventa e quatro centavos), ao passo que o FIES pagou R$42.983,70 

(quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais com setenta 

centavos), restando uma diferença de R$13.515,24 (treze mil, quinhentos 

e quinze reais com vinte e quatro centavos). Ressalta o Requerente que 

no aditamento realizado em 14/02/2018, a Requerida não cobrou adicional 

algum, aceitando o repasse do valor pago (R$42.983,70), contudo, a 

Requerida esta cobrando o valor adicional do Autor (R$13.515,24) e 

exigindo o pagamento para que seja realizado o aditamento e a rematrícula 

no 2º semestre de 2018, alegando o Requerente que vem sendo obstado 

o seu acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, à realização de 

provas e retirado seu nome da lista de chamada. Razão disso, em risco de 

interromper a continuidade do curso de graduação, e consequentemente o 

rompimento do financiamento estudantil contraído, compareceu a parte 

Autora em juízo, pleiteando em sede de tutela de urgência: [...] A) Nos 

termos do artigo 297 e 300 do NCPC, bem como artigo 84, parágrafo 3º da 

Lei 8.078/90, seja concedida a tutela antecipada, INAUDITA ALTERA 

PARS, a fim de determinar: 1) A imediata suspensão de toda e qualquer 

cobrança além daquelas já são suportadas 100% pelo FIES; 2) A 

rematrícula da parte autora no 2º semestre de 2018; 3) Seja promovido o 

aditamento do contrato do FIES 2018/2; 4) Que se abstenha de negativar o 

nome da parte requerente em razão dos valores discutidos nesta 

demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer 

negativação/restrição que já tenha sido lançada; 5) Que se abstenha de 

bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem 

como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, 

principalmente, realização das provas nas datas programadas; 6) Que as 

rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré 

sob o pretexto do não pagamento de cobranças como tais, enquanto 

perdurar a discussão desta demanda; 7) Que em caso de descumprimento 

de qualquer item acima, lhe seja aplicada pena de multa diária a ser 

arbitrada pelo Douto Juízo; [...] (sic Id.14534070 pág. 13) É o necessário. 

DECIDO Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

destaco que a controvérsia jurídica debatida deve ser solucionada sob o 

prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que tanto o Autor 

quanto a Ré enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, 

respectivamente, nos exatos termos do previsto nos artigo 2º e artigo 3º 

do mesmo Diploma Legal. In casu, importa grafar que, neste feito, o ponto 

nevrálgico a ser vislumbrado, em sede de cognição sumária, é a 

existência de conduta comercial abusiva/indevida realizada pela Instituição 

de Ensino Superior – IES Requerida, no que tange à contraprestação do 

serviço contratado pelo aluno, levando-se em conta o vínculo acadêmico 

existente entre as partes, bem como a regularidade das obrigações 

contraídas pelo o aluno junto a IES. Nesta linha, verifico que o Autor é 

beneficiário do programa federal desenvolvido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que objetiva financiar a graduação 

de estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior – IES não 

gratuitas, denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior – FIES (Id.14534096 – datado de 21/02/2014), sendo concedido 

ao Requerente cobertura total (100%) do curso de graduação em Medicina 

nos patamares ofertados pela IES Requerida, com margem adicional de até 

25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor 

dos encargos educacionais no decorrer do curso (Cláusula Terceira – Do 

Limite de Crédito Global – Id.14534096 pág.1). Portanto, é de se observar 

que, o vinculo jurídico existente entre as parte está consubstanciado 

sobre o contrato de prestação de serviços educacionais pela Requerida 

(Id.14534097 – datado de 17/01/2014), com custeio integral aprovado e 

financiado pelo programa do Governo Federal (FIES), nos moldes 

entabulados no contrato do Id.14534096. Destaco que, o contrato de 

financiamento é feito sobre o valor total do curso oferecido pela IES 

escolhida pelo Financiado/Aluno, e inscrita no programa, fixando o 

repasse/pagamento semestral do curso à IES; garantindo-se 

expressamente no contrato do financiamento, o custeio de 100% (cem por 

cento) dos encargos educacionais totais de cada período “a ser cursado” 

(antecipadamente – no início do semestre letivo), através do aditamento 

semestral do contrato de financiamento, que é realizado com o pedido 

formal do Financiado/Autor ao Agente Operador do FIES em favor da IES; 

sendo tal pedido elaborado após a autorização da Comissão Permanente 

de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) (Id.14534096 pág.2). Então, a 

IES deve alimentar o sistema com as informações acadêmicas e regulares 

do financiado/aluno, de modo a autorizar a continuidade do contrato de 

prestação dos serviços com o pagamento antecipado da semestralidade 

aditada, e após essa informação é que o financiado/aluno pode imprimir os 

documentos necessários ao aditamento do contrato de financiamento e 

pedir o pagamento autorizado pela IES através da CPSA. Por fim, 

importante frisar que, decorre do próprio regramento do programa 

usufruído pelo Autor, a limitação de 12 (doze) semestres para a utilização 

do financiamento contraído, prorrogável por mais 02 (dois) semestres 

consecutivos, com prazo de carência de 18 (dezoito) meses para o início 

da amortização da dívida contraída, momento em que o Financiado/Autor 

terá que, imediatamente, inaugurar o parcelamento do crédito adiantado 

semestralmente para pagamento do curso de graduação financiado junto a 

IES Ré. (Id.14534096 pág.16) Assim, não se pode perder de vista que, o 

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (aluno e IES), 

anteriormente ao contrato de financiamento, serve de base para o cálculo 

do valor a ser liberado em favor do estudante, de sorte que, eventual 

alteração na execução do contrato de prestação de serviços, 

inevitavelmente afetará o contrato de financiamento. A par dessas 

considerações, conclui-se que, qualquer conduta que interfira/obstaculize 

na execução do FIES, deve ser suficientemente motivada e munida de 

justa causa, do contrário, impõe-se a imediata intervenção judicial para 

fazer cessar os embaraços, ainda que o ato decorra do cumprimento de 

obrigações firmadas no contrato de prestação de serviço, sendo 

recomendável a análise minuciosa do caso concreto, considerando além 

das cláusulas contratuais, a expectativa de direto gerada com a prática 

reiterada de condutas permissivas (costume praticado na relação 

contratual), que possam eventualmente destoar da avença formal. No 

caso dos autos, com elogiável clareza, a parte Autora logrou êxito em 

demonstrar sua integral regularidade acadêmica, durante a execução do 

curso de graduação contratado junto a Requerida, não havendo, a priori, 

qualquer impedimento didático para a ascensão semestral, vindicada 

(Id.14680570). Elucidou ainda a regularidade escorreita do aditamento 

semestral realizado ininterruptamente durante todo o curso, até o segundo 

semestre deste ano (2018), objeto desta ação, sobressaindo do extrato 

financeiro emitido pela Ré, que o pagamento semestral dos encargos 

educacionais foram realizados, regularmente, até o 1º semestre de 2018 

no importe financiado (“Bolsa 100%” – Id.14534098 pág.2), indicando 

também o adimplemento do Requerente em relação aos serviços 

prestados. No entanto, verifico pelo documento do Id.14680591, que o 

aditamento do 2º semestre de 2018 teve inicio em 06/08/2018, porém até 

09/08/2018 a CPSA não iniciou alimentou o sistema autorizando a 

continuidade do curso e o pagamento da semestralidade. Esta omissão, 

aliado ao documento do Id.14534102 pág.1, em que estão sendo cobrados 

débitos relativos à “mensalidade bolsa/convenio” (R$13.515,04), 

corroboram a verossimilhança das alegações do Requerente no tocante à 

cobrança indevida noticiada. Isto porque, além de constar nos autos a 

aparente regularidade do pagamento do FIES à IES Ré, eventual encargo 
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educacional relativo a mensalidade do curso, deve ser reclamado 

diretamente ao Agente Operador do FIES, quem detém a competência para 

gerir o pagamento das semestralidades; principalmente pelo fato não 

depender do Requerente/Aluno a alimentação do sistema com a valoração 

da semestralidade a ser cursada ou o pagamento do crédito informado 

pela CPSA, sendo inadequado e demasiadamente abusivo a cobrança 

direta ao financiado/aluno dos encargos financiados pelo FIES. Destarte, 

não vislumbro justo motivo para que a Requerida se oponha, ou se omita, a 

providenciar os atos necessários ao aditamento do FIES do Autor, e, 

consequentemente, a rematricula do Requerente no semestre 

subsequente, ao argumento de que o Autor deva adimplir os débitos 

representados pelo documento do Id.14534102. Não se pode olvidar que, 

há registros de débitos não adimplidos em desfavor do Autor, conforme 

pontuado na decisão inaugural (Id.14610282), contudo a existência, 

origem, sobretudo a legalidade de eventual débito questionado pela parte 

Autora, é matéria de mérito e pende de maior dilação probatória com 

triangulação processual, exercício do contraditório por parte da Requerida. 

Ademais, é visível que alguns débitos, com lançamento e exigibilidade 

incertos, foram registrados em desfavor do Autor desde o primeiro ano do 

curso (2014), contendo no termo de confissão de divida do Id.14534102 a 

existência de “multa de biblioteca” vencida em 10/11/2017, o que não 

justificaria a autorização para os aditamentos anteriores ao presente 

período reclamado (por exemplo 1/2018). Logo, é desarrazoado e inidôneo 

que a Requerida, discordando do inadimplemento do Autor, em relação à 

eventuais débitos existentes sobre serviços educacionais não financiados 

pelo FIES, permitiu semestralmente o aditamento do contrato de prestação 

de serviço e do financiamento estudantil, gerando a expectativa de direito 

ao ajustamento desses débitos sem qualquer interferência na conclusão 

do curso financiado pelo FIES, e no momento de finalização do curso 

decide cobrar inadequadamente o valor com a interrupção dos serviços 

contratados, desequilibrando completamente a relação contratual do 

Requerente junto a IES e ao FIES. [...] O comportamento de um dos 

contratantes, diverso do que deveria ter em razão do disposto no 

contrato, o modificará, se o outro não se opuser, conduzindo-se de modo 

a se presumir a sua aceitação. Não raro a alteração sem vontade 

expressa, realiza-se pela adesão abdicativa, mas, ordinariamente, a 

alteração bilateral efetua-se mediante acordo expresso de vontades. [...] 

(GOMES, Orlando. Contratos, 12ª Edição Forense/RJ, 1990, pág.183). 

(destaquei) Doutro norte, ainda que sejam débitos válidos, relativos a 

diferenças de semestralidade, conforme mencionado pelo Requerente, ou 

“Mensalidade Bolsa/Convênio” conforme inserido no documento do 

Id.14534102, a IES Requeria dispõe de outros meios contratuais para 

saldar o débito, porquanto, ao que indica, são referentes aos encargos 

educacionais financiados pelo FIES, não se justificando a recusa/omissão 

da CPSA em promover os atos necessários ao aditamento e rematrícula do 

Requerente. Importante salientar que a possibilidade do aluno frequentar o 

próximo período do curso com pendências financeiras, amolda-se como 

ato de mera gestão da faculdade, envolvendo, portanto, o seu regimento 

interno e o contrato de prestação de serviços, pois o estabelecimento de 

ensino goza de autonomia didática para disciplinar a progressão 

curricular, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição da República e 

com a Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, a qual, em seu art. 53, inc. II, reconhece como atribuição da 

instituição de ensino fixar os currículos de seus cursos. Entretanto, essa 

autonomia administrativa e didática, deve primeiramente respeitar o 

princípio da boa-fé contratual, sobretudo na relação de consumo, através 

de condutas razoáveis e proporcionais na execução do contrato, 

principalmente quando o contrato entabulado com o consumidor/estudante 

é a sustentação de outra relação excessivamente onerosa ao 

consumidor, sendo indissociável alinhar a prudência e legalidade nas 

condutas administrativas. Por isso, faz jus o Autor ao socorro jurisdicional 

a fim de evitar danos irreparáveis, de extensão federal e onerosa, 

relativos a perfectibilização do aditamento do FIES e rematrícula do Autor 

para fins de cursar o 2º semestre/2018 e subsequentes, eventualmente 

obstados em razão dos débitos lançados sobre o contrato de prestação 

de serviços sub judice nesta ação. Com efeito, nesse momento 

processual de cognição sumária, reputo presente a probabilidade do 

direito de o Autor à suspensão dos débitos que originaram a cobrança do 

Id.14534102, à matricular-se regularmente no 2º semestre/2018, 

garantindo-se com urgente amplitude, o aditamento do FIES, sob pena de 

se operar a rescisão do financiamento, seguidos pelos notórios danos que 

suportará ao Requerente. Relembro que, o aditamento do financiamento 

estudantil é obrigatoriamente realizado através da Comissão Permanente 

de Supervisão e Acompanhamento – CPSA (órgão da instituição de ensino 

responsável pelo envio das informações prestadas pelo estudante à 

instituição financeira, bem como responsável por dar inicio ao processo de 

aditamento e renovação dos contratos de financiamento). Assim, é 

evidente que tal prerrogativa esteja respaldando desproporcionalmente a 

conduta da Requerida, de modo a justificar a intervenção do Poder 

Judiciário na relação contratual existente entre as partes, a fim de garantir 

o equilíbrio, sobretudo o direito da parte Autora, comprovadamente 

vulnerável nessa relação de consumo. Por conseguinte, no tocante ao 

perigo de dano, imperioso ressaltar as corriqueiras práticas coercitivas 

das instituições de ensino superior perpetradas contra os 

alunos/contratantes, com o objetivo de compelir o consumidor/devedor a 

adimplir débitos constituídos na execução do contrato educacional, dentre 

as quais, destaco as principais: a) impedimento de realizar 

matrícula/rematrícula semestral/anual; b) boqueio/”indisponibilidade” de 

acesso ao domicilio acadêmico virtual do aluno (área/portal do aluno); c) 

proibição/impossibilidade de se registrar a presença/participação do aluno 

nas atividades curriculares, por não constar seu nome na listagem prévia 

emitida pela IES (omissão do nome do aluno nas listas de 

chamada/presença); d) inclusão dos dados do contratante nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive apresentação do contrato ao protesto, 

dependendo do caso e da natureza da relação. Logo, evidente a ameaça 

à execução do plano curricular e à liberdade comercial do contratante, já 

que a partir do registro da inadimplência, a IES automaticamente se investe 

das “razoes oriundas da autonomia administrativas” para a satisfação do 

débito, através dos meios que lhe são exclusivamente acessíveis por 

força da atividade comercial ofertada, roborando a verossimilhança ao 

pleito autoral, sobretudo a intervenção judicial na relação, estando 

suficientemente amparado o direito a adoção de medidas necessárias, a 

coibir perpetuação dos atos, aparentemente ilícitos, pela Requerida até o 

final da instrução ou que se encontre a verdade real. Não obstante a isso, 

em razão dos vínculos contratuais que enlaçam a realização do curso 

superior pelo Autor, é de se ponderar ainda, a evidente presença 

inafastavel do risco ao resultado útil do processo, caso não seja 

concedida a tutela de urgência vindicada, porquanto interromperá seu 

curso e consequentemente a tão esperada habilitação profissional. 

Conseguinte, é sabido que, para o ingresso junto a IES Requerida, o 

Requerente contraiu financiamento educacional disponibilizado pelo 

Governo Federal, que possui como principal característica, o adimplemento 

do contrato de financiamento somente após a conclusão do curso 

custeado, concedendo-se inclusive um prazo razoável em que se 

presuma o exercício da profissão habilitada pela colação do grau, 

idealizando-se que os frutos daquela profissão custeie os próprios meios 

da sua formação. Assim, é inegável que, o descumprimento do 

contratante/aluno quanto ao aditamento semestral na forma legalmente 

estabelecida, implicará na rescisão do contrato de financiamento e nos 

sucessivos danos subsequentes que estavam garantidos pelo repasse 

financeiro contratado e, por óbvio, o Requerente terá que adimplir os 

valores já repassados à IES Requerida, mesmo sem ter habilitação 

profissional para auferir renda, o que influiria negativamente no resultado 

final desta demanda, sobretudo na vida do Autor. Por fim, considerando a 

capacidade das partes, vejo que inexistente o perigo da irreversibilidade 

da medida de urgência, uma vez que há um contrato de financiamento 

firmado e aprovado em favor da Autora, com vinculação de repasse 

exclusivo e integral, de forma antecipada, em relação ao semestre a ser 

cursado; ou seja, em eventual improcedência da demanda, além de não 

alcançar os serviços a serem prestados à Requerente, vez que estão 

garantidos pelo pagamento já aprovado e vinculado ao contrato de 

financiamento (relembrando que os já prestados, aparentam, estarem 

adimplidos), a Requerida possui meios legais e equilibrados, inclusive 

judiciais, para satisfação do seu crédito, sem que para tanto impeça de 

maneira danosa e irreversível a execução dos contratos entabulados, se 

operando a irreversibilidade inversa no caso de não deferimento da 

medida. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente DANIEL MATHEUS ROCHA 

AZEVEDO, em face da Requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, a fim de 

que a Ré: 1) Se ABSTENHA de realizar cobranças de qualquer espécie 

sobre o débito sub judice nesta demanda, oriundo do contrato de 

prestação de serviços educacionais entabulado pelo Autor para o curso 

de graduação em Medicina (R$13.515,04, lançado sobre o cadastro da 
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Requerente e cobrado na forma do Id.14534102 pág.1), sendo VEDADO 

inclusive o envio dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES); caso já exista restrição ao 

crédito enviado pela Ré quanto ao débito em análise, DETERMINO a 

EXCLUSÃO da anotação no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena 

de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em 

MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). 2) DETERMINO que a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA promova no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários para a realização 

da rematrícula do Autor no curso de graduação contratado neste 2º 

semestre/2018, INCLUINDO os atos afetos à Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA) quanto ao aditamento periódico 

deste período (2º/2018) no contrato de financiamento estudantil (FIES), 

permitindo a irrestrita participação do Requerente em todas as atividades 

acadêmicas constantes na grade curricular, acesso à ambiente virtual e 

físico atinentes ao exercício da academia, com recuperação integral de 

eventual falta e/ou nota sucumbida pela ausência de regularidade da 

rematrícula do Autor, neste período em que esteve impedido de 

matricular-se em razão do débito em análise; sendo expressamente 

vedada a obstaculização nos semestres subsequentes com fundamento 

na dívida judicializada (R$13.515,04, lançado sobre o cadastro da 

Requerente e cobrado na forma do Id.14534102 pág.1), sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 

CITE-SE e INTIME-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. 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial. 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). 

DETERMINO o cumprimento URGENTE da ordem, ficando desde já 

autorizada a realização da diligência pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018062-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE BELLUF GALERA (REQUERENTE)

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018062-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL do Id.14289208 ao Id.14289242, em que a parte Autora reiterou a 

prova anexada na exordial (CTPS), sustentando o pedido na condição de 

desempregada revelada no documento. Pois bem. O artigo 98 e seguintes 

do CPC condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita, mediante 

comprovação de insuficiência de recursos. Nesta linha, na hipótese de o 

Magistrado ser levando à dúvida quanto à condição financeira da parte, 

deve determinar que faça a prova constante do artigo 99, § 2º do CPC, 

que, a meu ver, sobre o assunto é exauriente. Logo, não prevalece a 

hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no tocante a comprovação da condição 

de miserabilidade exigida para a concessão do benefício da gratuidade da 

justiça, isolada declaração de pobreza. A nova regra processual assim 

estabelece: 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. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Daí por que incide, a meu ver, o regramento 

de que a parte precisa comprovar se o juiz assim o determina. Portanto, a 

mitigação a este direito pode ocorrer com a constatação de prova 

contrária à existência dos requisitos essenciais para a concessão do 

benefício, ou até mesmo se evidenciada a insuficiência de prova da 

alegada condição, cabendo ao juiz analisar o caso em concreto. Neste 

sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engajado neste 

Estado e, consequentemente por este juízo: PROCESSUAL CIVIL. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO 

FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da 

Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 

estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de 

hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão 

do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte 

ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da 

declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da 

condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da 

alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta 

Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de 

ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de 

justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" 

(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal 

de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente 

poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO 

FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos 

apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal 

importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar 

com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial 

por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.“[...] 3. 

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 

831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) Embora a Constituição Federal tenha 

aparentemente inovado nas garantias fundamentais, com a afirmação de 

que os necessitados que comprovarem o estado peculiar de pobreza 

fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (inciso LXXIV do 

artigo 5º), esse privilégio somente recepcionou a exegese do artigo 4º, da 

Lei 1.060/50. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: É predominante, 

na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o Art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal de 1988, não revogou o Art. 4º, § 1º, da Lei nº 

1.060/50, pois não é com ele incompatível (Precedentes do STF e STJ). 

Portanto, não é de se exigir prova pré-constituída do estado de 

necessidade, como antigamente se exigia o "atestado de pobreza", 

bastando, para a concessão da assistência judiciária gratuita, declaração 

nesse sentido, firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante, a 

qual possui presunção de veracidade, na forma do Art. 1º, da Lei nº 
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7.115/83. 2. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se tiver 

razões para tanto (art. 5º, da Lei nº 1.060/50), mas tais razões devem vir 

expostas no despacho de indeferimento, devendo estar também 

sedimentadas em elementos fáticos e probatórios dos autos, podendo 

ainda, em caso de dúvida, conceder um prazo ao requerente para que a 

alegada necessidade seja comprovada. No caso, isso não ocorreu. 

(20060111135234DVJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

19/06/2007, DJ 03/07/2007). Contudo, a despeito dessa garantia 

constitucional (acesso gratuito à justiça), é cediço a preservação, em 

sobreposição, da autonomia de jurisdição conferida ao Magistrado pois, 

tem a obrigatoriedade de, no caso concreto, analisar os elementos 

existentes nos autos e que possam conduzir ao indeferimento do pedido, 

a fim de garantir que o preceito constitucional de acesso a justiça fosse a 

regra processual, especialmente aos necessitados (hipossuficientes 

financeiramente). É o que preconiza o Código de Processo Civil que, por 

seu turno, revogou expressamente o artigo 4º, da Lei nº1.060/50 (artigo 

1.072, inciso III), estabelecendo no artigo 98 ao artigo 102, a atual 

roupagem para a concessão do benefício, com recepção parcial dos 

ditames da Lei nº1.060/50, apenas nas disposições compatíveis com o 

ordenamento processual de 2015. Seguindo essa linha de raciocínio, 

forçoso reconhecer que ao Juiz é permitido deferir o benefício, quando 

dos autos não constar elementos indicativos de que a parte efetivamente 

necessite do benefício para conduzir à apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça ao seu direito, impondo-se não só a alegação de 

hipossuficiência, como também a real condição de miserabilidade que 

inviabilize o recolhimento das custas processuais de distribuição da ação 

sem sacrificar o próprio sustento ou o de sua família. Insta elevar a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos direitos e garantias 

fundamentais impostos pela Constituição Federal (igualdade, acesso à 

justiça e gratuidade da justiça - artigo 5º, inciso I, XXXV e LXXIV), frente 

ao controle jurisdicional que garanta com plenitude, eficiente aplicação 

isonômica e justa desses princípios, de modo a evitar prejuízo, e/ou abuso 

do direito, aos jurisdicionados, introduzindo no ordenamento jurídico 

hipóteses paliativas para o impacto financeiro que um processo judicial 

efetivamente oferece ao individuo, especialmente às pessoas naturais. 

Com efeito, a lei processual inovou no instituto da gratuidade da justiça, 

possibilitando, a depender do caso, a concessão do benefício ao 

parcelamento das custas processuais, àquele que demonstrar 

insuficiência de recursos para o custeios das despesas de distribuição da 

ação (artigo 98, §6º do CPC). Confira: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Observa-se que, 

a paridade de tratamento no âmbito da administração pública, 

especialmente no Poder Judiciário, é garantida constitucional e 

infraconstitucional, notadamente no moderno e vigente Código de 

Processo Civil, elaborado com atenção especial voltada à igualdade, 

cooperação e pacificação social dos conflitos (artigo 1º ao 12 do CPC). 

Assim, tem-se que a declaração de pobreza, instruída com evidente prova 

incompatível com a alegada condição, não sustenta a concessão do 

benefício, independente das justificativas exclusivamente dialética da 

parte, sem qualquer tipo de prova concreta que afaste a incompatibilidade 

instalada, sob pena de banalizar a garantia constitucional, sobretudo a 

igualdade/paridade, fomentando provimentos jurisdicionais com dois pesos 

e duas medias para a mesma necessidade (acessar à justiça). Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO NO 

CURSO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUIZ. 1. O 

entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça 

gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte 

de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de 

todo o contexto fático, descabe o reexame da matéria probatória pelo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável 

interpretação à Lei nº 1.060/50. 3. O requerimento da assistência 

judiciária, quando já em curso o processo, deve-se dar em autos 

separados, apensados aos principais, formalidade não atendida na 

espécie, bastante, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício. 

Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 574346/SP, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 14.02.2005) Destarte, compete ao 

juízo a análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que 

separe o jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que 

alega estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) 

composto por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para 

suprir as necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, 

mas precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não 

tendo como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o 

segundo grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que 

possui renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, conforme pontuado no 

despacho do Id.14099767, a conjuntura econômica do negócio assumido 

pela Autora, aliado aos demais elementos de prova colacionado aos autos, 

não condizem com a hipossuficiência financeira exigida em lei, sendo 

oportunizado a Requerente carrear aos autos a última Declaração de 

Imposto de Renda e o último holerite para demonstrar a alegada condição 

de miserabilidade. Entretanto, a Requerente não logrou êxito em roborar a 

alegada condição, pelo contrário, com a curiosa emenda a inicial, a Autora 

colocou em dúvida a veracidade das informações prestadas ao juízo, de 

modo que, não fosse a boa-fé presumível, seria o caso de se aferir a 

ocorrência de litigância de má-fé por parte da Autora, nos termos do artigo 

80, inciso II do CPC. Isto porque, por oportunidade da propositura da ação, 

em 25/06/2018, a Autora declarou como qualificação profissional ser 

“Coordenadora”, juntando aos autos no Id.13831139 pág.6, cópia da CPTS 

constando na pagina 14 o vínculo empregatício com a empresa Nestlé 

Brasil S.A. (CNPJ 60.409.075/0102-04), com renda mensal no valor 

incompatível com a insuficiência financeira exigida em lei, nada 

mencionando acerca da condição de desemprego, sendo a vigência do 

contrato de trabalho representado pela declaração profissional da 

Requerente na exordial o motivo para que o juízo determinasse a juntada 

da última Declaração de Imposto de Renda e Holerite para elucidar a 

hipossuficiência. Contudo, por oportunidade da emenda a inicial, a 

Requerente além de inovar sua qualificação profissional, alterando o 

estado para “desempregada”, juntou cópia autenticada da mesma CTPS 

carreada com a exordial, porém com anotação retroativa da rescisão 

contratual com a empregadora apontando como data da dispensa 

11/06/2018, contrapondo tanto a declaração profissional do preâmbulo da 

inicial, bem como a vigência do contrato de trabalho evidenciada no 

documento do Id.13831139 pág.6. Diante das inconsistências duvidosas 

ponderadas, no uso das minhas atribuições, respaldado no artigo 139, 

inciso III, artigo 370 e artigo 375, todos do CPC, em consulta pública à 

situação cadastral da empregadora da Requerente junto ao site da Receita 

Federal (“Consulta situação cadastral CNPJ” – em 20/08/2018 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjrev

a_solicitacao2.asp), constatei que a empresa foi baixada em 30/01/2018, 

maculando totalmente as declarações e documentos anexados pela 

Autora como prova de sua qualificação profissional e incapacidade 

financeira. Diante disso, considerando os fundamentos de análise do 

pedido de gratuidade da justiça, aliado às provas produzidas nos autos e 

a evidente omissão da Requerente em trazer aos autos a Declaração de 

Imposto de Renda e último holerite, conforme bem pontuado no despacho 

inaugural, entendo inviável a concessão da gratuidade da justiça ao 

Requerente. Importa grafar que pedidos de gratuidade/exoneração parcial 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 
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Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013265-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Estando o feito na fase 

do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

De início, observo que, embora seja dever do advogado se habilitar nos 

autos, que o patrono da Requerente, Dr. Elliot Beck Honório da Silva, não 

está devidamente cadastrado no sistema PJE para receber as 

publicações. Assim, determino que a Secretaria proceda a inclusão do 

referido advogado junto ao sistema PJE. Quanto a alegação de 

descumprimento da tutela pela Requerida, como argumentado na 

impugnação (id n. 11176832) e na petição de id n. 8199597, verifico que 

os argumentos expostos pela Ré (id n. 95939293) não merecem guarida, 

isso porque os documentos de id n. 11177384 e 11177462 indicam que o 

médico que realizou o procedimento cirúrgico é um de seus médicos 

credenciados. Além disso, a Requerente é clara na inicial ao requerer o 

pedido de tutela de urgência (item “1” dos pedidos da inicial) para que a 

Requerida autorize/custeie o procedimento indicado. Portanto, como a 

decisão deferiu a tutela na forma pretendida (id n. 6743774), incumbe à 

Requerida custear o procedimento. Logo, intime-se a Requerida 

pessoalmente para, no prazo de 02 (dois) dias, comprovar o pagamento 

do procedimento ao médico credenciado, conforme decisão que deferiu a 

tutela de urgência pretendida, sob pena de aplicação de multa diária que 

majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Dispenso a Requerente de prestar caução, nos termos do artigo 300, 

§1º, do Código de Processo Civil, por ela ser parte economicamente 

hipossuficiente. Por outro lado, deixo de aplicar, por ora, a multa exigida na 

impugnação (id n. 11176832), equivalente a R$ 1.716.000,00 (um milhão, 

setecentos e dezesseis mil reais), pois o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso modificou a decisão que fixou a multa por hora, conforme se vê no 

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1004958-39.2017.8.11.0000 (id n. 10482665). No mais, sendo as partes 

legítimas, estando devidamente representadas e inexistindo preliminar ou 

prejudicial a ser apreciada, dou o feito por saneado. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Cumpra-se. Intimem-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito 

em Substituição Legal

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005249-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BSS - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS, PLASTICOS E DERIVADOS 

LTDA - EPP (EMBARGANTE)

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005249-76.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BSS - 

INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS, PLASTICOS E DERIVADOS LTDA 

- EPP EMBARGADO: UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA W Vistos. 

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por BSS – Indústria e 

Comércio de Polimeros, Plásticos e Derivados Ltda EPP em face de Única 

Fomento Mercantil Ltda, de Reporpack Brasil Distribuidora de Embalagens 

Descartáveis Ltda EPP, de Amanda Coelho Bacarin e de Fernando Cesar 

Bacarin, em razão de constrição realizada nos autos nº 

1017884-60.2016.811.0041. Nos termos do art. 674 do Código de 

Processo Civil, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte 

no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens 

que possua, requerendo seu desfazimento ou sua inibição. Segundo 

dispõe o § 1º do dispositivo legal supracitado, os embargos podem ser de 

terceiro proprietário ou possuidor. In casu, a empresa ora embargante 

sustenta ser a proprietária dos objetos arrestados nos autos nº 

1017884-60.2016.811.0041, razão pela qual requer tutela provisória de 

urgência para que os bens sejam restituídos à sua posse. No que se 

refere à legitimidade ativa da parte embargante, considerando que a 

mesma se trata de pessoa jurídica distinta da empresa executada, assim 

como que sustenta ser a proprietária dos bens arrestados, resta 

configurada, ao menos nessa seara inaugural, a sua qualidade de 

terceiro. Não obstante, entendo ausente os elementos necessários para 

deferimento do pedido de urgência ou mesmo para a suspensão das 

medidas constritivas sobre os bens arrestados. Destarte, a embargante 

está sediada no mesmo endereço em que funcionava a empresa 

Reporpack Brasil Distribuidora de Embalagens Descartáveis Ltda EPP, 

conforme demonstra a certidão da JUCEMAT acostada no Id. nº 12091877. 

Há, ainda, entre a embargante e a empresa supracitada, identidade de 

atividades, qual seja, “comércio atacadista de embalagens e comércio 

atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar), 

como demonstra os cartões CNPJs constantes no Ids. nº 12572142 e 

12572153. E mais: por ocasião do cumprimento da ordem de arresto, os 

Oficiais de Justiça, que são dotados de fé pública, certificaram que “havia 

no depósito, vários malotes de sacos de lixo embalados em fardos com o 

nome da requerida e faixa na parede próximo as embalagens com o 

mesmo nome. (objetos estes arrestados e removidos ...)” (Id. nº 

12095727). Destarte, há indício de sucessão empresarial, haja vista que a 

embargante passou a desempenhar as mesmas atividades antes 

desempenhadas pela empresa executada e no mesmo local em essa o 

fazia. Ante o exposto, por entender ausente os requisitos para a sua 

concessão (art. 300, CPC), INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Da 

mesma forma, considerando presentes os elementos de admissibilidade, 

passíveis de análise nesta fase processual, RECEBO os embargos de 

terceiro para discussão, sem determinar, contudo, a suspensão das 

medidas constritivas incidentes sobre os bens. CITE-SE a parte 

embargada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335, 

344, 677, §3º, e 679, todos do Código de Processo Civil. Na hipótese de a 

parte embargada alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Por fim, 

PROCEDA-SE com o cadastro e inclusão dos demais requeridos junto ao 

Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027660-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EMBARGANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027660-50.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ERIVELTO 

DA SILVA GASQUES EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING W Vistos. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à 

parte embargada na petição de Id. nº 12715518, tendo em vista que houve 

erro material na decisão de Id. nº 11889487, assim como que, na 

publicação da decisão de Id. nº 11360794, não constou os dados do 

causídico representante da parte embargada. Destarte, considerando o 

erro material contido na decisão, ACOLHO os embargos de declaração de 

Id. nº 12715518, o que faço para anotar que os embargos de declaração 

apreciados no decisum de Id. nº 11889487 foram opostos “por ERIVELTO 

DA SILVA GASQUES”, e não por Condomínio Civil Pantanal Shopping. Da 

mesma forma, verifico que a intimação da parte embargada quanto à 

decisão de Id. nº 11889487 não atendeu às normas processuais vigentes. 

Com efeito, segundo o art. 64 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, a 

comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos 

eletrônicos em trâmite no Sistema PJE será realizada por meio de 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Ademais, nos termos do 

disposto no art. 280 do Código de Processo Civil, as intimações e citações 

serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. 

Portanto, no caso dos autos, considerando que a publicação não constou 

nem o nome, nem os dados do patrono representante da parte embargada, 

o que vai de encontro ao disposto no art. 272, § 2º, do citado Diploma 

Processual, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 12715518 e, por 

conseguinte, determino seja realizada nova intimação da parte embargada 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031789-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERMINIO PINTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031789-98.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EXECUTADO: PERMINIO PINTO FILHO 

W Vistos. INTIME-SE a parte exequente 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. Em igual prazo, deverá a parte exequente 

apresentar cálculos atualizados do débito exequendo, tendo em vista que 

o que consta nos autos foi emitido há mais de um ano (Id. nº 10271218). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026576-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

JAIME APARECIDO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026576-77.2018.8.11.0041 AUTOR: JAIME 

APARECIDO GOMES RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A V Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor está qualificado como servidor 

publico estadual, cuja renda liquida é R$ 9.347,62 (nove mil e trezentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), consoante 

comprovante de rendimentos constante no Id. nº 14799107, situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 
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processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015221-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

CRISTIANO NOETZOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015221-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BIMETAL 

INDUSTRIA METALURGICA LTDA RÉU: ZF COMUNICACAO LTDA - EPP W 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Bimetal Industria 

Metalurgica Ltda em face de ZF Comunicação Ltda EPP, almejando a 

constituição de título judicial com comando de pagamento do valor total de 

R$ 279.316,94 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e dezesseis 

reais e noventa e quatro centavos), referente ao projeto para a 

“construção de um Torre de 30m para Tirolesa, 01 Plataforma Pedalinho, 

01 Plataforma de Pouso”. Sustenta a parte autora, na exordial, que a 

requerida autorizou toda a estrutura e a execução dos serviços de 

instalação e montagem no “Parque Tia Nair”. Pois bem. Ab initio, destaco 

que, muito embora o art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil 

expresse o cabimento da ação monitória para “o pagamento de quantia em 

dinheiro”, se faz necessário que, nos termos do caput do dispositivo legal, 

o direito a ser tutela seja comprovável de plano por “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”. Ocorre que, no caso dos autos, entendo que 

há dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo 

autor, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não são 

hábeis a individualizar o valor devido, tendo em vista que se tratam de 

emails e documentos sem qualquer assinatura por parte da requerida. Com 

efeito, o contrato de concessão de uso de imóvel público apresentado no 

Id. nº 13779008 não comprova a existência de relação entre as partes, 

assim como não o faz a simples apresentação de proposta comercial, 

ainda que acompanhada de notas fiscais emitidas em nome da requerida. 

Ademais, não consta assinatura no campo específico para recebimento 

das notas fiscais e os e-mails acostados, por si só, não podem ser 

admitidos como “prova escrita”. Portanto, não vislumbro título hábil a 

embasar a presente demanda, com força probante exigida para a espécie 

de ação ora proposta (monitória). Assim sendo, nos termos dos arts. 321 

e 700, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

adaptando-a ao rito comum, com a adequação dos fundamentos jurídicos 

e dos pedidos para ação de conhecimento, sob pena de extinção. 

Apresentada a emenda à exordial ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026681-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO ADENYR LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

SALMEM GUIMARAES HAMZE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NUNES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026681-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SALMEM 

GUIMARAES HAMZE REQUERIDO: ROGERIO NUNES GUIMARAES 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,17 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026497-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DILETA BIANCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026497-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A REQUERIDO: GISELE DILETA BIANCHI 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, 17 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026599-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMALHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

SUZANA COMELATO GUZMAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE BREAD LAB PADARIA ORGANICA ARTESANAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026599-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

RAMALHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA REQUERIDO: THE BREAD LAB PADARIA ORGANICA 

ARTESANAL LTDA - ME 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, 17 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026631-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

EVERTON CAMARGO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PETRÔNIO FERREIRA (REQUERIDO)

WALKYRIA LEAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026631-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EVERTON 

CAMARGO GOMES REQUERIDO: WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPOLIO 

DE PETRÔNIO FERREIRA M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia do instrumento do mandato conferido ao 

advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos cópia da procuração outorgada ao seu 

patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por 

mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem 

o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de 

Processo Civil). 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, 17 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

(...)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1253871 Nr: 22363-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PINHAL & CIA LTDA - ELETROLAR, LUIZ PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUÍS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente depositar o valor das diligências ou oferecer os meios para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143794 Nr: 29063-08.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Considerando informação do DCA-TJMT de que o parcelamento fora 

cadastrado, intimo o embargante para efetuar o recolhimento da primeira 

parcela, nos termos da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 351073 Nr: 21519-47.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VALDIR PERES ARANTES, MARIA 

APARECIDA MADEIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA, 

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13.801-MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 97, torno nula a citação de fl. 96.

Este Juízo realizou consulta do endereço da parte ré nos sistemas 

INFOJUD e BACENJUD.

 Cite-se nos endereços indicados nos extratos anexos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358215 Nr: 28491-33.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ART'S FUNILARIA E PINTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, 

MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, Tânia Regina 

Ignotti Faiad - OAB:OAB/MT 5.931

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 178). Porém, o prazo para 

manifestação transcorreu in albis.

Assim sendo, diante da ausência de manifestação da parte interessada, 

AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802263 Nr: 8726-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANA ROLIM DE PONTES 

VIEIRA - OAB:12.051, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666/MG, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1227052 Nr: 13807-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 
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Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA, 

UTN - UNIDADE DE TRATAMENTO RENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:MT 4979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

emendar a inicial (fl.121). Porém, o prazo para manifestação transcorreu in 

albis.

Assim sendo, diante da ausência de manifestação da parte interessada, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853158 Nr: 55891-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R BORTOLOTO & CIA LTDA, ROBERTO BORTOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO 

- OAB:11.362, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - OAB:11.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-A, MARIA JULIA MORAIS TORRES - 

OAB:estagiaria, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos 

e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de 

Cumprimento de Sentença no qual deve figurar como exequente SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como parte executada R 

BORTOLOTO & CIA LTDA E ROBERTO BORTOLOTO.

Com isso, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via 

Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar 

o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915319 Nr: 40420-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por José 

Gustavo Rodrigues em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Tendo em vista a expedição do alvará (fl.156/157) e a manifestação do 

exequente diante do adimplemento da obrigação pelo pagamento (fl. 147), 

a extinção da presente execução é medida que se impõe.

É o breve relatório.

DECIDO.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

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

Cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163853 Nr: 37468-33.2016.811.0041

 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: LUIZ PAULO SOUSA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 147/148).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873797 Nr: 12457-70.2014.811.0041

 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: LUIZ DE SOUZA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez (fls. 149 e 163). Contudo, não pôde ser realizada devido a 

ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por 

intermédio do seu patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada para impulsionar 

os autos, (fls. 153 e 168), a parte autora se manteve inerte (fl. 155 e 172).

 Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Em razão disso, e considerando, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal no endereço constante dos autos restou valida (fl. 172), 

determino a intimação da parte autora por carta com AR e por meio de seu 

advogado constituído nos autos, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, compareça na Secretaria da Vara com o fito de ser encaminhada 

para a imediata realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu 

reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 885784 Nr: 20364-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(23.03.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 17 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875301 Nr: 13635-54.2014.811.0041

 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: MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR

 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

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da parte 

autora por carta, para manifestar sobre a declaração do perito informando 

o não comparecimento a pericia (fl. 130), esta, restou infrutífera, 

retornando pelo motivo “Endereço insuficiente” (fl. 133).

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 135), a parte autora se manteve inerte (fl. 136).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059293 Nr: 50650-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE DA SILVA SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da parte 

autora por carta, para dar prosseguimento ao feito (fl. 153), esta, restou 

infrutífera, retornando pelo motivo “Não existe numero” (fl. 55).

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 56), a parte autora se manteve inerte (fl. 57).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888033 Nr: 21922-06.2014.811.0041

 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: FERNANDO SANCHES PINHEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da parte 

autora por carta, para dar prosseguimento ao feito (fl. 89), esta, restou 

infrutífera, retornando pelo motivo “Endereço insuficiente” (fl. 91).

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 92), a parte autora se manteve inerte (fl. 93).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.
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 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 830252 Nr: 35966-64.2013.811.0041

 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: ROSELI DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da parte 

autora por carta, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

(fl. 135), esta, restou infrutífera, retornando pelo motivo “Mudou-se” (fl. 

137).

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 138), a parte autora se manteve inerte (fl. 139).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133133 Nr: 24267-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPARRÓS MORENO ASSESSORIA 

EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768744 Nr: 21655-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME PEREIRA GUILHERME, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por 

dano material ao autor, no valor de R$ 394,42 (Trezentos e noventa e 

quatro reais e noventa e dois centavos), com juros de mora a partir da 

citação e correção monetária a partir do desembolso.Tendo em vista que 

houve sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO 

cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 2º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

15 de Agosto de 2018.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939184 Nr: 54168-55.2014.811.0041

 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: IVONE RUSSO SIMBO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de 

Fazer para CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, determinando 

à ré que autorize, às suas expensas, a realização de TODO o tratamento 

de saúde indicado à autora, inclusive o procedimento de QUIMIOTERAPIA, 

ratificando, consequentemente, a medida liminar concedida.CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 

8º do art. 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se as partes, 

tendo em vista que a parte requerente é assistida pela defensoria pública, 

providencie a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 

183 do Código de Processo Civil.Cumpra-se prioritariamente, uma vez que 

se trata de processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

10 de Abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902950 Nr: 32033-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, DIANA 

RODRIGUES DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de 

Fazer para CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, 

consubstanciada na autorização para a realização dos procedimentos de 

AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DE MMII DIREITO E ESQUERDO no 

autor,  rat i f icando, consequentemente,  a medida l iminar 

concedida.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se as partes, tendo em vista que a parte 

requerente é assistida pela defensoria pública, providencie a intimação 

pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 183 do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de 

processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Agosto 
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de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155204 Nr: 34001-46.2016.811.0041

 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: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALÉRIA CRISTINA PEREIRA 

LEÃO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 115 INVETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO DO PROCESSO, o que faço para o fim 

de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor em face das requeridas, o que faço para:a)Declarar rescindido o 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel 

Para Entrega Futura, celebrado entre as partes [fls. 33/65], que tem como 

objeto o Apartamento n.º 21 da Torre 1 do Residencial Reserva Bonifácia 

By Helbor, nesta comarca em virtude do descumprimento contratual por 

parte da requerida;b)Condenar a requerida ao pagamento de R$ 66.457,45 

(sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete mil e quarenta e 

cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 

cada desembolso, bem como incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC);c)Condenar a requerida ao 

pagamento aos requerentes da multa compensatória e moratória prevista 

no item 13.3 do contrato (fls. 58).d)Condenar a requerida a restituir aos 

requerentes os valores pagos à título de taxa de condominial, acrescido 

de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (arts. 

405 e 406, CC);5. Deliberações Finais:5.1. Suspensão Parcial do Objeto da 

Ação: Na hipótese vertente, observa-se que ainda há questão 

controversa nos autos, referente à cumulação das perdas e danos com a 

cláusula penal estipulada contratualmente em favor do consumidor. Assim 

sendo, suspendo o processo em relação a este ponto até que haja 

definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia.4.2. Verba Sucumbencial: Tendo havido sucumbência 

recíproca entre os autores e a requerida relativamente a esta parcela do 

mérito, CONDENO às partes ao pagamento de 10% sobre o valor da 

condenação para o advogado da parte ex adversa. Registrada nesta data 

no sistema informatizado.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de Agostos de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 818951 Nr: 25245-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CANDIDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte 

Requerente, ante a não concordância da parte Requerida.

Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência 

de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não 

ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência 

do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153710 Nr: 33330-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, o 

que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Sem prejuízo, em razão da nítida litigância de má-fé, 

CONDENO o autor ao pagamento de multa que fixo em 02 salários mínimos, 

nos termos do art. 81, §2º, do CPC. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

15 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 848858 Nr: 52124-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB, ELIZANGELA GOMES DA COSTA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 120).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955525 Nr: 2848-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, GRICELIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para impulsionar os autos e informar o seu endereço atual, 

com vistas a realização da intimação pessoal da parte autora (fl. 98), a 

parte autora se manteve inerte (fl. 99).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945212 Nr: 57512-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SILVA STAFFORD

 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

 Vistos.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Ademais disso, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 962261 Nr: 5795-56.2015.811.0041

 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: ALAN DE ALMEIDA COMIN

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito (fl. 94), esta, 

restou infrutífera.

Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 355173 Nr: 25575-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VALDIR DE FAVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE KOVACS - OAB:12047, 

RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8.430/MT

 Vistos.Considerando a penhora do veículo às fls.84, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

restrição lançada via sistema RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se 

deseja a apreensão e remoção do bem - devendo, nesse caso, informar a 

sua exata localização -, assim como indicando o depositário, nos termos 

do art. 840 do Código de Processo Civil.Outrossim, verifico que não houve 

intimação do executado acerca da restrição lançada, assim, INTIME-SE a 

parte executada acerca da penhora, assim como para que, querendo e no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira a substituição do bem penhorado, nos 

termos do que permite o art. 847 do citado Diploma Processual.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).Uma 

vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fls.151.(...)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 
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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 

INFOSEG), 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026719-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALD DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026719-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: MARCIO RONALD DE SOUZA E SILVA W 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

ajuizada por Banco Itaú – Unibanco S/A em desfavor de Márcio Ronald de 

Souza e Silva. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte 

autora pretende promover a busca e apreensão de automóvel em razão 

de inadimplência do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a alienação fiduciária é da Vara Especializada de Direito 

Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do 

Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é 

eminentemente bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in 

verbis : “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E 

APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA 

AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 781771 Nr: 35384-98.2012.811.0041

 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: ADRIANA CANDIDA BATISTA PRAZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMORIAL HOSPITAL KAROL WOJTYLA 

LTDA, GABRIEL FELSK DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA - 

OAB:12823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/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.: 864129 Nr: 4916-83.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ODENIR ORTOLAN, PAULO CESAR RAMBO 

JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum desta Capital, no 

dia 31 de outubro de 2018, às 08h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1210845 Nr: 8664-21.2017.811.0041

 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: CLAUDEIR MORONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, 

MARINEZ DUARTE MORONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital no dia 

31 de outubro de 2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 858289 Nr: 258-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. CIDADE PLANEJADA S/C LTDA, EDEL - 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., R. M. H. - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., USTON LUIZ MOREIRA E MARILENE FONSECA 

DIAS, RAFAELA CAROLINA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que apenas uma confinante foi citada a 

respeito do tramite desta ação (fls.69/71).

De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) seja qual for o 

procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou 

especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim 

como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo. (...)” (STJ. 

4ª Turma. REsp 1275559/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

07/06/2016). Destaquei.

Dispõe o artigo 246, §3° do CPC/2015: “Art. 246. A citação será feita: (...) 

§ 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”. Destaquei.

 Desse modo, DETERMINO a intimação da parte autora, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar a citação dos demais confiantes do imóvel 

objeto da usucapião, com indicação correta dos nomes e endereço dos 

mesmos, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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

 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: BRUNO FERREIRA GOMES

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732159 Nr: 28321-56.2011.811.0041

 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: GUALBERTO SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORO - OAB:13.968-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: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 774636 Nr: 27852-73.2012.811.0041

 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: GUALBERTO SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA, BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

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

SILVA - OAB:8.184-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: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 19636-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEY BENEDITO DE AQUINO

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/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: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756345 Nr: 8437-07.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:43434/PR, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - NPJ - OAB:7216/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: FÂNNIA LAÍS MARQUES FERRAZ

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701811 Nr: 36432-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS, ARMAZÉNS GERAIS 

VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:43434/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/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: FÂNNIA LAÍS MARQUES FERRAZ

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117374 Nr: 17633-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461 -B

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 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: DIEGO JOSE DA SILVA

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428930 Nr: 10358-69.2010.811.0041

 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: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 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 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1300117 Nr: 8518-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAPE SERVIÇOS MÁQ. E PEÇAS LTDA, 

NELSON KLEIM, CELSO LUIZ DE SOUZA, PAULO SCHWARZ, ADAIR 

NOGORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondências devolvidas ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428922 Nr: 10354-32.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 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: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga: 17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 798395 Nr: 4782-90.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MANOEL JOÃO EVANGELISTA, MARIA 

ADENIL EVANGELISTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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: KARYME PARADA PEDROSA

Data da Carga: 17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17961 Nr: 9910-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, SOLANGE 

MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 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: CRISTIANY GUIRRA CORTE

Data da Carga: 17/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1288384 Nr: 4434-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA, OMAR 

MUSTAFA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21.536-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945133 Nr: 57443-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Considerando o NCPC intimo a parte exequente para manifestar sobre a 

petição da parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757497 Nr: 9678-16.2012.811.0041

 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: IRONI LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA, BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELI TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79331 Nr: 6177-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VENANCIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LEITE MORAES, ANITA GONÇALVES 

MAGNO, JOSÉ CARLOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondências devolvidas ,prazo 

legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1113678 Nr: 16196-80.2016.811.0041

 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: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR, 

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, TAICA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:21.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital no dia 

31 de outubro de 2018, às 08h30min.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003191-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOSA DE CARVALHO OAB - 019.787.061-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de intima 

a parte requerida 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: 1036547-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

JUSTINA TECLA OJEDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

 

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: 1026267-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

MICHELE PELLISARI VIANA GHISI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Michele Pelissari Viana Ghisi em desfavor de IUNI 

UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do curso de medicina, 

sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 e como 

de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do 

custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré efetua cobrança de R$ 

4.505,80, e diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco de 

perder o crédito estudantil. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), em especial a 

de R$ 4.505,80; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa diária. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

em 2015 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), 

com cobertura de 100% do curso de graduação (ID 14752185), e desde 

então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo 

assim a ré efetua cobrança de valor, discriminado como “mensalidades” 

(ID 14752277), demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por 

outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora poderá ser 

impedida de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as consequências da 

suposta inadimplência. 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] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), em especial a 

de R$ 4.505,80; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

60.000,00. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 
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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 ao requerido, 

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 15/10/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

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

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015822-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EDILMA ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002745-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. B. J. D. C. (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

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: 1003713-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR BORTOLOSSO AMANCIO (AUTOR(A))

ALESSANDRA MIRANDA DUARTE (AUTOR(A))

EVANDRO CARLOS AMANCIO (AUTOR(A))

LANALICE GOLDONI (AUTOR(A))

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

OSVALDO BERNARDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIECY COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ERLI DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVONE VERAO DANTAS SENA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

BENEDITO PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUZIA DE ARRUDA CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LINAMAR DE RIBAMAR GOMES SILVA (AUTOR(A))

MARCIA REGINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

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: 1003240-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA CRUZ (AUTOR(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 28 de agosto de 

2018, as 08:00h, na propriedade dos Requerente, situado Alameda 

Maringá, nº 16, Bairro Pedregal em Cuiabá-MT;, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029517-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026661-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RIBAMAR SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026661-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RIBAMAR SOUZA DO NASCIMENTO 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 aos autos a 
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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 

colacionou aos autos documentos que não comprovam o ingresso do 

pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente que se trata de 

negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em análise a ata 

notarial juntada aos autos resta evidente que, embora anteriormente fosse 

feito o protocolo de requerimentos administrativos perante a citada 

Seguradora, naquele momento só estavam protocolando propostas de 

seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o SINCOR-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), onde estariam 

realizando o devido protocolo. Assim, faz-se necessária a demonstração 

do interesse de agir pela parte autora, apresentando os devidos 

documentos para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, 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, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026702-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026702-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL DA COSTA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EJS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME Visto. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar a procuração que não constou anexa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026405-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM (AUTOR(A))

MARIA EUGENIA BERGAMIM (AUTOR(A))

GILSON DE BARROS BERGAMIM (AUTOR(A))

SUELEN BARROS BERGAMIM DAMIN (AUTOR(A))

RONALDO COELHO DAMIN (ADVOGADO(A))

JULIANA SANTI SAGIN PINTO BERGAMIM (AUTOR(A))

RONALDO COELHO DAMIN (AUTOR(A))

JOSE FELICIO BERGAMIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BERGAMIM PEREIRA (RÉU)

RICARDO JOSE PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026387-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

GIANCARLLO PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (RÉU)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para a 

Comarca de Campo Grande/MS, assim, intime-se ela para confirmar o 

pedido ou emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017638-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALENCAR (REQUERENTE)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017638-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS ALENCAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Visto. Defiro o pedido ID 14512653 para suspender o presente feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e encaminhem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035880-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE ROLIM ARAGAO (AUTOR(A))

KENIA SANTANA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

 

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 
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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: 1036850-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZULEIDE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035338-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE LEPESTEUR (ADVOGADO(A))

JOAO DAVID LEPESTEUR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035417-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 1033007-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DIAS ZANCHET (AUTOR(A))

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL (RÉU)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (RÉU)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO (RÉU)

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO 

GOVERNO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033115-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ABREU (AUTOR(A))

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que a contestação é tempestiva. Assim, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035490-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AFONSO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

ÁGUAS CUIABÁ (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: 1038407-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HONORIO GONCALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

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: 1000159-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1029303-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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: 1001702-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

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 
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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).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853561 Nr: 56229-20.2013.811.0041

 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: VALDEREZ CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA DE 

BETÂNIA PALHARES DE OLIVEIRA, TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, MAIK HALLEY MAGALHÃES - OAB:18.893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

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 Valderez 

Correia de Souza em face de Ricardo José de Oliveira, distribuída a esta 

Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá em 11/12/2013, objetivando que 

seja declarado o domínio do imóvel localizado no Lote 7, Quadra 33, da 2ª 

Etapa do Parque Residencial Universitário, nesta Capital, o qual está 

registrado sob a Matrícula 37.681, Livro 2, Folha 74, no Cartório do Sexto 

Ofício de Cuiabá.

Despacho/Decisão: Vistos, Recebo a emenda de fls. 24/33. Cite-se o(s) 

réu(s), na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar(em) a 

ação em quinze dias, consignadas as advertências legais. Cite-se por 

edital, com o prazo de trinta dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Cite-se pessoalmente os confinantes. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Intime-se o Ministério Público. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à requerente, nos termos da Lei n. 1.060/50, 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.

Observações: CITAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS.

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, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17945 Nr: 9921-77.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTEPRO - CONSULTORIA TÉCNICA, ESTUDOS E 

PROJETOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ANTÔNIO AUGUSTO PAES DE BARROS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, 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. 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031667 Nr: 37615-93.2015.811.0041

 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: ALENIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102853 Nr: 11654-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108651 Nr: 14189-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI APARECIDO MATEUS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149304 Nr: 31401-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSARA MAGALHÃES DE JESUS, IVAN NOEL ALMEIDA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ DA SILA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904069 Nr: 32883-06.2014.811.0041

 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: EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037395 Nr: 40279-97.2015.811.0041

 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: HARILDO SEBASTIÃO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1077511 Nr: 58998-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRO JAWORSKI

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

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155692 Nr: 34192-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITO - OAB:20.189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20.191-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342653 Nr: 13020-74.2008.811.0041

 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: FRANCIELI NEZI DOS SANTOS

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789233 Nr: 43233-24.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELA NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825229 Nr: 31240-47.2013.811.0041

 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: MELITA ALT PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA 

PEDROSO - OAB:19654/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014173 Nr: 29390-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONILDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO QUARESMA DE REZENDE - ME, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WÍLIAN LOPES BEZERRA - 

OAB:16576

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1039747 Nr: 41475-05.2015.811.0041

 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: SINDICATO DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSOSINPAIG/MT, EDMUNDO CÉSAR CÍCERO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089338 Nr: 5873-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELITA ALT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118338 Nr: 18041-50.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CARLOS 

AUGUSTO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218.164/SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062657 Nr: 52195-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO PLINIO LEITE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.932, IGOR FERREIRA LEITE - OAB:OAB MT 20.728, 

NESTOR FERNANDES FIDÉLIS - OAB:6.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso.Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento de honorários advocatícios considerando que não houve 

resistência à lide.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58140 Nr: 5714-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO FERREIRA PAES FILHO, RONIMÁCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERREIRA PAES FILHO - 

OAB:18.840-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Código 58140

Visto,

 Diante da inércia do requerente, conforme certidão de fl.201, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029929 Nr: 36739-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588 OAB/RJ

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113542 Nr: 16154-31.2016.811.0041

 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: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173463 Nr: 41491-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHANAEL DA SILVERIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864302 Nr: 5058-87.2014.811.0041

 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: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA, JOÃO 

DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:17688/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046987 Nr: 44868-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI MARIA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA GOMES - 

OAB:5835-A

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 19887-83.2008.811.0041

 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: RENATA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910751 Nr: 37376-26.2014.811.0041

 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: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067986 Nr: 54515-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS CAROLINE TRINDADE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA 

REINERS LOUREIRO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7527

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107538 Nr: 13652-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN RIBEIRO PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771430 Nr: 24498-40.2012.811.0041

 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: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO - 

OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

Laudelina Ferreira Torres - OAB:13361, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828397 Nr: 34252-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUANA IBANHES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, CINEMAIS 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086-MT, RAONI LOFRANO - OAB:OAB/SP 299.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

12.036, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, Oswaldo Pereira 

Cardoso Filho - OAB:, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

cientificar as partes sobre a designação de Audiência de Instrução na 

Carta Precatória número 5006922-70.2017 (Juízo Deprecado), a qual será 

realizada no dia 26/09/2018, às 14:30 horas, na Quarta Vara Cível da 

Comarca de Uberlândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923022 Nr: 45251-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA CHAVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794218 Nr: 527-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR ALVES GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES 

CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Torno sem efeito a certidão de fl. 182, vez que o art. 513, § 2º, IV 

determina a intimação do devedor, mesmo citado por edital, assim 

cumpra-se na íntegra a determinação de fl. 179.

Após, a intimação do devedor, certifique-se o decurso do prazo e 

volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fls. 183/184.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385868 Nr: 21714-95.2009.811.0041

 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: IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO

 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, MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281/MT, 

MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, 

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 Diante do acordão de fls. 447/450, que anulou a sentença proferida nos 

autos e determinou o prosseguimento do feito a partir da decisão de fls. 

259/260, intime-se o requerido, Joacir Rodrigues Carvalho, que não 

acompanhou a pericia, para se manifestar sobre a viabilidade de 

aproveitamento da perícia médica, visando a celeridade processual, 

informando se pretende apresentação de quesitos complementares, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899010 Nr: 29063-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DE FÁTIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BARROS VAZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 7.174, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de óbito da requerida, proceda-se a habilitação do 

espólio de Luzia Barros Vaz Figueiredo, representado pela inventariante, 

Ana Thereza Barros Figueiredo e Fernando Augusto Barros Figueiredo, 

(fl. 157), nos termos do art. 75, VII, do NCPC, proceda-se as anotações 

necessárias no distribuidor e capa dos Autos.

Após, cite-os nos endereços especificados à fl. 139, no termo da decisão 

inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59167 Nr: 5941-93.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVEIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o nome da executada diverge daquele apresentado no 

espelho do cadastro da Receita Federal de fl. 219, intime-se o exequente 

para apresentar documento/consulta que comprove a referida vinculação, 

no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881897 Nr: 17947-73.2014.811.0041

 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: ADRIELLY QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

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

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A, 

GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS 

DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos.

 Intime-se a autora para se manifestar sobre pedido de fls. 211/214, no 

prazo de 5 (cinco) dias, informando se seu crédito foi habilitado na ação 

de recuperação judicial, bem como, postular o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925867 Nr: 47042-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS REZENDE, MARIA ROSA DE OLIVEIRA 

SOUZA, MARILENE MOTA DA SILVA, MIGUEL DA COSTA, MILTON ALVES 

MARTINS, ESPÓLIO DE OLAVO DEMARCHI, PAULO DE TOLEDO RIBEIRO 

JUNIOR, OSCAR JOSÉ FRANCO CARVALHO, LONARA DEMARCH TIRIERI, 

MARIA JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA, ESPÓLIO DE OTAVIO PINHEIRO 

RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos.

 Verifica-se que o perito não considerou o pagamento já efetuado pelo réu 

(fls. 293/294), o que impede considerar que é devido em janeiro/2018 o 

valor de R$ 691.640,42.

 Assim, intime-se o expert para promover o referido abatimento, e retificar 

o laudo, no prazo de dez dias.

 Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

comum de quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115735 Nr: 16924-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA BARBOSA DO AMARAL, LUCAS 

ROSA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, ANA MARIA LUCCAS 

DA SILVA, LOCALIZA RENT A CAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, Bruno Villela Basseto - OAB:132993 OAB/MG, 

DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - OAB:36528, IEDA APAR ECIDA 

LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979, Isabella Alves Sarsur - 

OAB:123171 OAB/MG, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT

 Visto.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832998 Nr: 38515-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFB, DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, 

FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT

 Código 832998

 Vistos.

 Analisando a petição de fls. 175/179, verifica-se que realmente foi 

efetivado bloqueio na conta da executada (fl. 118), sendo que a liberação 

foi determinada à fl. 137), entretanto, não foi cumprida.

Assim, expeça-se um alvará em favor da executa Tam Linhas Aéreas S.A 

para levantamento da quantia de R$ 11.257,17 (fl. 118), com seus 

rendimentos. E outro alvará em favor da exequente I. F. B. para 

levantamento de toda quantia remanescente (fls. 136, 139, 168 e 173).

 Diante da satisfação da obrigação, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

 Decorrido dois dias úteis do esgotamento do prazo sem manifestação ou 

recurso (Provimento n. 68/2018 do CNJ), certifique-se e expeçam-se os 

alvarás, conforme determinado acima.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074927 Nr: 57469-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA CRISTINA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 104) proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagarem o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132336 Nr: 24029-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDYR DE MATTOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14.258-A

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091666 Nr: 6881-28.2016.811.0041

 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: ELAINE MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Vistos.

 Diante dos depósitos dos honorários periciais, fls. 246/247, cumpra-se na 

íntegra da decisão de fl. 235, procedendo a intimação da perita judicial 

nomeada para início da perícia.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 310575 Nr: 17814-75.2007.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM NICOLA SADDI BECKER

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIANE SADDI BECKER - 

OAB:9997/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor remanescente do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762949 Nr: 15502-53.2012.811.0041

 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: SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERN. INFÂNC. 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL S/A, INTELIG TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR, GLOBAL 

VILLAGE TELECOM LTDA, CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, Alessandra de Paula Souza - OAB:31133/PR, 

Cinthya Harbar - OAB:OAB/PR 25988, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:3.936/MT, pedro da silva dinamarco - OAB:126256/SP, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Diante do pedido de fl. 1728, considerando que o cumprimento de 

sentença não teve início, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107674 Nr: 13709-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de expedição de alvará (fls. 98/99), em consonância com 

o Provimento n. 68/2018 do CNJ, decorrido dois dias úteis do esgotamento 

do prazo sem manifestação ou recurso do réu, certifique-se e expeça-se 

alvará em favor da autora, para levantamento de toda quantia disponível 

nos autos.

Em seguida, arquive-se os autos com as anotações necessárias.

 Cumpra-se.w

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891363 Nr: 24113-24.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GUILHERME WURMEISTER, ESPOLIO DE 

ADAIR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que a finalidade da presente é a penhora e avaliação da 

participação societária do executado (espólio de Adair Frederico), diante 

da certidão de fl. 34, devolvo a carta precatória ao Juízo deprecante, com 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788839 Nr: 42831-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE PAULA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Cumpra-se a determinação de fl. 200. Expeça-se alvará como 

determinado.

Após, arquive-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023213 Nr: 33524-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349

 Vistos.O réu apresenta contestação às fls. 41/50, arguindo em preliminar 

a falta de interesse de agir, vez que as partes pactuaram contrato de 

cessão de crédito e o autor está inadimplente com suas obrigações. 

Impugna os benéficos da justiça gratuita, sob alegação de que o autor 

contrato advogado particular demonstrando que possuiu condições de 

arcar com as custas e despesas ao que deverá o perito ser intimado para 

dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.Após, cumprida as 

determinações acima, bem como apresentado os laudos periciais 

manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 298619 Nr: 12706-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Visto.

 No tocante a petição de fl. 188, não basta a requerente pugnar 

genericamente pelo prosseguimento do feito, ela precisa indicar o que 

pretende. Ademais, observa-se que neste feito ela foi sucumbente.

 Assim, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o processo 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371105 Nr: 7967-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

 No tocante a petição de fl. 189, não basta a requerente pugnar 

genericamente pelo prosseguimento do feito, ela precisa indicar o que 

pretende.

 Assim, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o processo 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 317740 Nr: 20798-32.2007.811.0041

 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: ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, MARCELO 

GAMA CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

BANCO COMERCIAL MULTIBANK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234.989/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO NATALI - 

OAB:19.975/SP, LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA - OAB:162.310/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Código 317740Visto.No tocante a petição de fl. 207, não basta a 

requerente pugnar genericamente pelo prosseguimento do feito, ela 

precisa indicar o que pretende.Assim, intime-se a autora para informar se 

tem interesse em dar início à fase de cumprimento de sentença, na qual 

deverá atender aos requisitos do art. 523 e seguintes, do NCPC, no prazo 

de cinco dias.Observa-se ainda que Otacílio Peron requer o início da fase 

de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face de Isabel 

Cristina e Marcelo (fls. 208/209).Pois bem. Ocorre que a parte autora, ora 

executada, é beneficiária da justiça gratuita, conforme fl. 38, e o artigo 12 

da Lei n. 1.060/50 disciplina que a parte beneficiada pela isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo próprio ou da família.Desse modo, para que fosse 

possível ao exequente a cobrança dos honorários, competia-lhe 

comprovar ter havido modificação na situação econômico-financeira da 

autora/executada, que permitisse a ela arcar com o pagamento da verba 

cobrada sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família, de acordo 

com o §3º do art. 98 do NCPC, o que não ocorreu no presente caso, 

tornando-se, por isso, a verba inexigível (fl. 272-v). Sem essa providência, 

o cumprimento da sentença não tem condições sequer de iniciar, vez que, 

diante da inexigibilidade do crédito, resta maculado o título que embasa a 

execução. Com essas considerações, INDEFIRO a peça inicial de 

cumprimento de sentença de fls. 208/209.Intime-se as partes dessa 

decisão, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848670 Nr: 51991-55.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LEONCIO DO ESPIRITO SANTO, THAIS 

LEONCIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, RAFAEL LEÔNCIO DO ESPÍRITO 

SANTO, EDER SERGIO LATORRACA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 123/124) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 175600 Nr: 23476-25.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SIQUEIRA MINIGUINI, ILZA MARIA MARQUES 

MINIGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, D ANGELO VEICULOS 

LTDA, GILSON SILVA VENTURA, GARAGEM DE VENDAS DE VEICULOS 

"JUCA MARIA" REP. PELO SÓCIO JUCA MARIA DE TAL, CLÁUDIO ADÃO 

DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, GERVASIO F CUNHA FILHO - OAB:7005-A /MT, IVAN 

FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, WALTER RAMOS 

MOTTA - OAB:3272-B/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797373 Nr: 3747-95.2013.811.0041

 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: ITAPITÃ CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 111/113) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 
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houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 427319 Nr: 9640-72.2010.811.0041

 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: FAZENDA SEIS MARIA CARANDA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

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

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Visto.

Intime-se a exequente para cumprir os requisitos do art. 524 do NCPC, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido para início 

da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779336 Nr: 32781-52.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDYR BATISTA DA SILVA, SIDALINA RIBEIRO DE 

ALMEIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HUMBERTO FERREIRA ARANTES, 

DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO, FRANCISCO DE PAULA 

GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de fls. 88/89, considerando que não houve acordo 

homologado nos autos e a sentença proferida às fls. 84/85 foi pela 

improcedência da ação.

 No mais, nada sendo requerido, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 743189 Nr: 40142-57.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO AUGUSTO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Visto.

Proceda-se a abertura de novo volume.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 220/221) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900650 Nr: 30348-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FRANCISCO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENA HURTADO DE ABREU - 

OAB:14.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771, ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - OAB:15.173-B/MT

 Visto.

 Defiro o pedido do autor (item 1, fl. 129), assim expeça-se alvará em seu 

favor para levantamento de toda quantia disponível nos autos.

 No mais, trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807812 Nr: 14267-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - 

OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de fl. 110, considerando que houve homologação de 

acordo à fl. 106, que foi cumprido pelo requerido, conforme anunciado à 

f.109, assim os cheques de fls. 72/73 estão a disposição do requerido.

No mais, nada sendo requerido, arquive-se os autos com as devidas 

anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717365 Nr: 11163-85.2011.811.0041

 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: IVANEY MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODIRGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

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

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749029 Nr: 634-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO-UNIÃO METALURGICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA 

PINTO - OAB:14.607/MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de arresto on-line (fl. 65/v) nas aplicações da executada 

Aço União Metalurgica Ltda. Epp, tendo em vista o disposto nos artigos 

835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 

2.19.1 da CNGC, no valor de R$ 11.874,07 (onze mil oitocentos e setenta e 

quatro reais e sete centavos).

Realizado o arresto, cite-se a devedora, intimando-a, inclusive, sobre os 

termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito, no endereço de fl. 65-v. Lembrando que a citação é 

condição para sua conversão em penhora, nos termos do art. 830 do CPC. 

O senhor oficial de justiça deverá observar as hipóteses dos arts. 252 e 

253 do Novo Código de Processo Civil.

Defiro também a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em 

nome da executada. Se frutífera, intime-se o exequente para informar o 

seu interesse na relação encontrada, ou se negativa, também deverá se 

manifestar, no prazo de cinco dias.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026267-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

MICHELE PELLISARI VIANA GHISI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Michele Pelissari Viana Ghisi em desfavor de IUNI 

UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do curso de medicina, 

sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 e como 

de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do 

custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré efetua cobrança de R$ 

4.505,80, e diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco de 

perder o crédito estudantil. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), em especial a 

de R$ 4.505,80; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa diária. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

em 2015 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), 

com cobertura de 100% do curso de graduação (ID 14752185), e desde 

então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo 

assim a ré efetua cobrança de valor, discriminado como “mensalidades” 

(ID 14752277), demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por 

outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora poderá ser 

impedida de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as consequências da 

suposta inadimplência. 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] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), em especial a 

de R$ 4.505,80; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

60.000,00. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

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 15/10/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

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

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Processo Número: 1006193-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

DIONES ALVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006193-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONES ALVES DE AGUIAR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por DIONES ALVES DE 

AGUIAR em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, onde a parte autora foi intimada a 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo 

legal sem qualquer manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que “Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte 

autora para que efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - 

PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 

267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão sobre o indeferimento da 

assistência judiciária, não pode a parte renová-la em grau de apelação. O 

recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição do 

processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue o seu 

recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10704110065841001 

MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)”. 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033403-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033403-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COSME FERREIRA DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. COSME FERREIRA DE SOUSA, 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 13/07/2017, 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 processual 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, responsabilidade pela 

prova pericial, 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, 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 13/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

COSME FERREIRA DE SOUSA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda 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 
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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 esquerda, 

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, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013241-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013241-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL FELIPE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL FELIPE 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 

09/10/2016, 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 princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, não vinculação ao salário mínimo, 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 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 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. 
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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 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 09/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DANIEL FELIPE DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito 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, 

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 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% 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 10% desse valor, ou seja, R$ 

945,00 (novecentos e quarenta 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$ 945,00 (novecentos e quarenta 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 agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033759-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033759-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WELLYTON BRUNO 

MARTINEZ 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 01/09/2017, 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 
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Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual 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, 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. 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, 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 01/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WELLYTON BRUNO MARTINEZ 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, 

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, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010473-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010473-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RAIANE NAIARA SCHENA DELERA, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual 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, 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, 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 a autora foi vítima de acidente 

de trânsito em 21/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta 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, 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 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 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 
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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, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014637-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA, MARINA AUXILIADORA DE ABREU E 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA, menor representada por sua genitora 

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E 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 

20/02/2017, 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, 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, 

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 20/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA, 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, 
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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 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) 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 agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033052-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. A. R. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONARDO ONOFRE RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033052-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISADORA LUANY ALVES RIBEIRO, LEONARDO ONOFRE RIBEIRO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ISADORA 

LUANY ALVES RIBEIRO, menor representada por seu genitor LEONARDO 

ONOFRE RIBEIRO, 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 08/08/2017, 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, 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, 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) 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 a autora foi vítima de acidente de trânsito em 08/08/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ISADORA LUANY ALVES RIBEIRO 
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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, 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 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 a autora 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) 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018947-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

AGNALDO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018947-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGNALDO SOARES DE MELO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. AGNALDO 

SOARES DE MELO, 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 17/05/2015, 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 apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e inépcia da inicial devido à ausência 

de documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito alega 

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 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) A 

parte ré alega, ainda, a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, argumentando que o autor não juntou os 

dados do veículo, não sendo possível constatar se este faz jus ao 

recebimento do benefício. Entretanto, sabe-se que estes não são 
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documentos essenciais, até porque o pagamento ou não do prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, motivo pelo qual afasto a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“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”. “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) 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 17/05/2015. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que AGNALDO SOARES DE MELO 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 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”. 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MAYCON WILLIAM SOARES 

DE ARRUDA, 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 01/07/2017, 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 

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 e do 

boletim de ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação do 

pagamento do seguro obrigatório, 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 

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 
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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) A ré alega, ainda, que o autor deve trazer a 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório, para atestar se faz jus 

ao recebimento do benefício, entretanto sabe-se 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) Desse modo, o 

boletim de atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 01/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do cotovelo 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

esquerdo, 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”. 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. 
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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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025547-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025547-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA DOS ANJOS PELEGRINE, 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 28/03/2017, 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, 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 

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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE 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. 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 
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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 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 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001888-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIEL BAPTISTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001888-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ADRIEL BAPTISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LUIZ ADRIEL BAPTISTA, 

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 05/03/2017, 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, 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 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 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 05/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUIZ ADRIEL BAPTISTA 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. 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 
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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) 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, 20 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025736-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OSMAEL BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025736-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAEL BARBOSA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. OSMAEL BARBOSA 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 05/03/2017, 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, 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 ausência de 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório, 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 

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 
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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, a ré 

alega que o autor deve trazer a comprovação do pagamento do seguro 

obrigatório, para atestar se faz jus ao recebimento do benefício, entretanto 

sabe-se 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 05/03/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que OSMAEL BARBOSA DE SOUZA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta 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 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, 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 Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025402-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025402-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. LUIZ CARLOS DE LIMA, 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 26/05/2017, 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, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de comprovação do pagamento do seguro 

obrigatório, 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 à alegação de que é necessária 
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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, a ré 

alega que o autor deve trazer a comprovação do pagamento do seguro 

obrigatório, para atestar se faz jus ao recebimento do benefício, entretanto 

sabe-se 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 26/05/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que LUIZ CARLOS DE LIMA 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, 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 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 
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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, 20 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028198-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028198-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMAR DA SILVA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROMAR DA SILVA NUNES, 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 

15/12/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, 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, 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, inaplicabilidade da 

teoria da inversão do ônus da prova, manifesta acerca do laudo 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 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 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 15/12/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ROMAR DA SILVA NUNES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de média intensidade avaliada em 

50%; da mão esquerda 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 100%; e 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais); b) 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$ 9.112,50 (nove mil cento 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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006237-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006237-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA, 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 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 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, 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, manifesta acerca do laudo 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 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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do quinto dedo do pé 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, 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 
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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 esquerdo, 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, 

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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037105-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037105-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIELLE APARECIDA BOA SORTE REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. Retifique-se a autuação, conforme solicitado pela parte ré. 

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE, 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 08/02/2017, 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, retificação da autuação, inépcia da 

inicial devido à ausência de pedido específico quanto ao reembolso de 

despesas médicas, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

pedido administrativo, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como necessidade de retificação da autuação quanto 

ao CPF da parte autora. No mérito alega a inadimplência do proprietário, 

inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

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 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) Quanto à alegação de inépcia da inicial devido à ausência de 

pedido específico quanto ao reembolso de despesas médicas, verifica-se 

que esta ação versa sobre a cobrança do seguro obrigatório, pelo que 

não há que se falar em reembolso por despesas médicas, sendo 

superada esta preliminar. No mérito, a ré alega que a autora 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 
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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 a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DANIELLE APARECIDA BOA SORTE, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média intensidade 

avaliada em 50%; 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, 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 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%; e 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: a) 

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); b) 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). 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$ 3.037,50 (três mil trinta 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030747-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030747-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. IGOR FERNANDO DA SILVA 

MORAES, 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 23/06/2017, 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, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, boletim de ocorrência sem validade, 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, 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 boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de 

ocorrência juntado não possui validade, argumentando que o documento 

não foi produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível 

afirmar que as lesões seriam decorrentes de acidente de trânsito. 

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 23/06/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que IGOR FERNANDO DA SILVA 

MORAES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% 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 50% 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) 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027459-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDRE LAURINDO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027459-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LAURINDO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANDRE LAURINDO DE MORAES, 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 13/01/2017, 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 requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência do boletim de 

ocorrência, 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, 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, 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 o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 13/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ANDRE 

LAURINDO DE MORAES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior 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 membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% 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 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 
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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$ 7.087,50 (sete mil 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031798-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031798-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBIO SOARES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLEBIO SOARES PEREIRA, 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 

15/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, 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 processual 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, 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, 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 15/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CLEBIO SOARES PEREIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo 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 
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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 tornozelo 

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”. 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, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033166-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033166-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALESSANDRA MARIA 

QUEIROZ DE SOUZA, 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 02/09/2017, 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, 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, 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 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 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, 
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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 02/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho 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, 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 

punho 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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1023435-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAROLINA GONCALVES BORBA CASSEMIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023435-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação pelo Procedimento Comum ajuizada por 

Caroline Gonçalves Borba Cassemiro em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a 

exibição da documentação referente às contas adquiridas pela parte 

autora. Aduz a parte autora, em síntese, adquiriu uma conta na 

TELEXFREE, todavia, não recebeu nenhum valor a título de bonificação. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Considerando a argumentação e 

os documentos apresentados, bem como a notificação do requerido, tendo 

este permanecido inerte, e por serem os documentos de interesse da 

parte autora, DEFIRO a o pedido de tutela provisória e determino que o 

requerido exiba nos autos, no prazo de até 30 (trinta) dias, os todos os 

documentos solicitados pela autora referentes as aplicações e depósitos 

da autora via sistema backoffice, login de acesso e valores investidos. 

Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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acostar a cópia de seu comprovante de endereço, bem como acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023890-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES (ADVOGADO(A))

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023890-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Rycaelle Ribeiro Vieira em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja 

determinada a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que a autora formalizou contrato de promessa de 

compra e venda e escritura particular, de uma unidade autônoma 

localizada no Residencial Chapada dos Buritis. Aduz que recebeu as 

chaves do imóvel na data de 22 de janeiro de 2018, após a realização de 

termo de confissão de dívida, todavia, passou a receber cobranças 

referentes a juros de fase de obra. Informa que os valores cobrados já 

estavam inclusos no termo de confissão de dívida, de modo que a 

exigência dos valores é indevida. Acrescenta que a requerida inseriu o 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel 

junto à requerida, todavia, mesmo após a entrega do bem, recebe 

cobranças referentes às taxas de evolução de obras, motivo pelo qual 

pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão da cobrança dos valores, bem como para que 

seja determinada a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção 

ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista a existência de termo de entrega 

das chaves do imóvel (Id nº 14490287) e a continuidade da cobrança de 

juros de obra (Id nº 14490315). Presente também o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora estaria sendo 

lesada economicamente pela cobrança de taxa após a entrega do imóvel, 

bem como pela inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. 

Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante 

do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a 

expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 

(três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024635-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

THYAGO SABO CAVASSANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024635-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Thyago Sabo Cavassani em 

desfavor de Universidade IUNI UNIC Educacional Ltda., com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinada: a) a imediata suspensão 

das cobranças indevidas; b) que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer negativação no nome da autora c) que a requerida se abstenha 

de realizar qualquer sanção pedagógica no sentido de impedir o acesso 

da autora à faculdade, biblioteca, lista de presença, provas, entre outros; 

d) que a requerida se abstenha de dificultar ou impedir. Consta na inicial 

que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida desde o 

primeiro semestre do ano de 2015, cursando a graduação de medicina, 

mediante financiamento estudantil com bolsa de 100% (cem por cento), 

não havendo qualquer débito excedente. Acrescenta que apesar da bolsa 

de 100% do FIES, a autora se surpreendeu com a existência de valores 

em aberto, denominados “serviços educacionais FIES”. Informa que o ato é 

ilegal, causando inúmeros transtornos ao autor, tendo em vista que o 

mesmo não possui capacidade e adimplir com a quantia cobrada 

indevidamente. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 
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quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que é estudante do curso de medicina na instituição de ensino 

requerida, sendo beneficiária de financiamento estudantil, com bolsa que 

abrange 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, todavia, a 

requerida estaria efetuando cobranças indevidas, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada: a) a 

imediata suspensão das cobranças indevidas; b) que a requerida se 

abstenha de realizar qualquer negativação no nome da autora c) que a 

requerida se abstenha de realizar qualquer sanção pedagógica no sentido 

de impedir o acesso da autora à faculdade, biblioteca, lista de presença, 

provas, entre outros; d) que a requerida se abstenha de dificultar ou 

impedir. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que a autora é beneficiária do Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES, com bolsa de 100% (cem por cento) para 

cursar a graduação de medicina. Observa-se dos documentos acostados 

aos autos que a requerida estaria realizando cobrança denominada de 

“serviços educacionais FIES”, referente aos meses de março a junho do 

ano de 2018, o que demonstra uma cobrança da diferença do valor da 

mensalidade (Id nº 14586993). Assim, nesse momento processual, 

percebe-se ser indevida a cobrança de valores, quando a mesma é 

favorecida com incentivo de bolsa estudantil que custeia integralmente sua 

graduação. Em consonância ao entendimento acima mencionado se 

encontra a jurisprudência pátria, senão vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL 

COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. É defeso à instituição educacional privada cobrar valores 

de aluno beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 

mensalidades ou débitos em atraso, haja vista não ser o estudante de 

nível superior o responsável pela obrigação do pagamento à prestadora 

de serviços contratados. 2. No caso dos autos, a instituição de ensino 

recorrente realizou a cobrança direta da aluna, ora recorrida, de 

mensalidades que se encontravam com pagamento atrasado que seriam 

financiadas integralmente pelo sistema de financiamento público. Além 

disso, restou incontroverso nos autos que a instituição de ensino 

condicionou a manutenção da prestação do serviço ao reconhecimento da 

dívida pela consumidora. 3. Ademais, denota-se a partir documentos 

anexados ao processo ter sido realizado acordo entre as partes para o 

pagamento dos débitos atrasados, nos termos do documento ID 2064824, 

e o cumprimento do valor, conforme recibo ID 2064825, que, ao se ter em 

conta hipótese de erro inescusável, há de ser ressarcido em dobro, na 

forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes[1]. 4. De outro 

lado, a atitude a instituição de ensino diante do não cumprimento de 

pagamento do terceiro obrigado, de excluir a aluna da lista de chamada e 

de impedí-la de realizar avaliação regular, causou-lhe aborrecimento que 

ultrapassa o mero dissabor cotidiano com habilidade para configurar, no 

caso dos autos, dano moral indenizável. 5. Com efeito, à evidência da 

falha na prestação do serviço, a teor do disposto no art. 14, do CPC, não 

merece reparo a r. sentença de origem que julgou parcialmente 

procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré, ora 

recorrente, a ressarcir a autora o valor de R$ 50,00, de modo dobrado, e 

ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. 

Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de 

condená-la aos honorários advocatícios ante a inexistência de 

contrarrazões. [1] (Acórdão n.1041539, 07004884320178070002, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado 

no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1042939, 

07017362320178070009, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Importante ressaltar que, conforme documento de Id nº 

14586975, consta o aditamento do financiamento estudantil com referência 

ao 1º semestre de 2018, sendo deferida a concessão de bolsa com o 

custeio de 100% das mensalidades da semestralidade, todavia, conforme 

extrato financeiro de Id nº 14586993, apesar da concessão do 

financiamento estudantil de maneira integral, a requerida estaria cobrando 

diretamente da autora os valores referentes a uma diferença na 

mensalidade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que a requerida: a) a imediata suspensão das cobranças 

indevidas; b) que a requerida se abstenha de realizar qualquer 

negativação no nome da autora c) que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer sanção pedagógica no sentido de impedir o acesso da autora à 

faculdade, biblioteca, lista de presença, provas, entre outros; d) que a 

requerida se abstenha de dificultar ou impedir, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 09/10/2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013935-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CESAR DOLCIMASCULO (REQUERENTE)

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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da Capital GABINETE Autos nº 1013935-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Eliana 

César Dolcimásculo em desfavor de Banco Santander S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida 

suspenda as cobranças indevidas. Consta na inicial que a autora ajuizou 

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos 

Morais, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, sendo julgada parcialmente procedente, tendo a autora se 

tornado credora da quantia de R$ 22.614,68 (vinte e dois mil seiscentos e 

quatorze reais e sessenta e oito centavos). Aduz que não está 

inadimplente com qualquer valor perante a requerida, todavia, ao solicitar o 

encerramento da conta, o mesmo foi negado. Informa que a requerida 

estaria realizando inúmeras cobranças de valores inexistentes. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que nada deve para a instituição financeira requerida, todavia, a 

mesma realiza cobranças indevidas de maneira insistente, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado 

que a parte requerida suspenda as cobranças indevidas. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista o documento de Id nº 

13322100 que demonstra as cobranças efetuadas pela parte requerida, 

bem como a alegação de inexistência de valores devidos ao banco. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste no fato de ocorrer a negativação do nome do autor e a restrição 

de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino a suspensão de qualquer modalidade de cobrança efetuada à 

parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018, às 11:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013935-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CESAR DOLCIMASCULO (REQUERENTE)

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a requerida compareceu espontaneamente aos 

autos, inclusive apresentando contestação (Id. n.13827508). Certifico, 

assim, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005378-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005378-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c Danos Morais ajuizada por 

Uiara Gonzaga Airabô Calomezoré em desfavor de Banco do Brasil S/A, 

com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão do 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que 

a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito pela parte requerida em razão de uma dívida no valor 

de R$ 39.194,29 (trinta e nove mil cento e noventa e quatro reais e vinte e 

nove centavo). Aduz que cursou bacharelado em fisioterapia em 

instituição superior de ensino, tendo efetuado financiamento estudantil 

com a requerida, sendo que a fase de amortização começaria em 10 de 

julho de 2018. Informa que a requerida negativou o nome da autora na data 

de 30 de setembro de 2016, ou seja, a inscrição é indevida, uma vez que 

não havia sido iniciada a data para o adimplemento parcelado do 

financiamento estudantil. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da tutela de urgência. Acolho a emenda e determino a 

exclusão dos documentos solicitados. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 
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da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a negativação indevida de seu nome pela 

parte requerida, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a exclusão de seu nome do cadastro 

de proteção ao crédito. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em 

vista a negativação do nome do autor, bem como que a inscrição do débito 

ocorreu antes do vencimento da dívida. Do mesmo modo, há urgência no 

pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a permanência 

da negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a expedição de 

ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo de 

05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu banco de dados, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 10/09/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002795-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Condenatória na Obrigação de Fazer c/c Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Elton Costa de Souza em desfavor de UNIC 

Universidade de Cuiabá, com pedido de tutela de urgência para que: a) a 

requerida desbloqueie a senha e a entrada do autor em sala de aula; b) 

que a requerida autorize o autor a fazer a prova final da qual foi impedido 

e sumariamente reprovado; c) seja determinada a nova apresentação do 

trabalho de conclusão de curso e; d) que seja autorizado o direito de 

refazer o trabalho de conclusão de curso sem a cobrança de custas. 

Consta na inicial que o autor é acadêmico do curso de engenharia elétrica, 

cursando a disciplina de eletrônica de potência, referente ao período 

2017/1, pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Aduz que 

estaria impedido de continuar os estudos, em razão de um débito o valor 

de R$ 6.210,36 (seis mil duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), 

referente a uma semestralidade. Informa que possui financiamento 

estudantil e que 40% do valor da mensalidade é pago pela empresa em 

que o autor trabalha. Relata que não solicitou o estudou o referido 

semestre, uma vez que cursava apenas uma matéria, bem como que em 

razão do suposto débito foi impossibilitado o acesso à plataforma digital, 

com a qual é feita o trabalho de conclusão de curso. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa o autor que em razão da cobrança de um 

suposto débito pela requerida, foi impedido de acessar a plataforma digital 

do curso, bem como de apresentar o trabalho de conclusão de curso, 

motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que: a) 

a requerida desbloqueie a senha e a entrada do autor em sala de aula; b) 

que a requerida autorize o autor a fazer a prova final da qual foi impedido 

e sumariamente reprovado; c) seja determinada a nova apresentação do 

trabalho de conclusão de curso e; d) que seja autorizado o direito de 

refazer o trabalho de conclusão de curso sem a cobrança de custas. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista que a parte autora é beneficiária do Programa de Financiamento 

Estudantil – FIES, com bolsa de 60% (sessenta por cento) e 40% 

(quarenta por cento) pago pela empresa e que trabalha, para cursar a 

graduação de engenharia elétrica. Observa-se dos documentos 

acostados aos autos que a requerida estaria realizando cobrança de uma 

semestralidade que não havia sido adiada pelo financiamento estudantil, 

todavia, observa-se por meio do extrato financeiro acostado aos autos a 

ausência de valores em aberto para justificar o impedimento do acesso do 

autor à plataforma digital. Assim, nesse momento processual, percebe-se 

ser indevida a cobrança de valores e a impossibilidade da autora em 

continuar seus estudos, quando a mesma é favorecida com incentivo de 

bolsa estudantil que custeia a sua graduação. Ademais, a antecipação 

dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se 

eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela 

pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do 
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exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que: a) a 

requerida desbloqueie a senha e a entrada do autor em sala de aula; b) 

que a requerida autorize o autor a fazer a prova final da qual foi impedido 

e sumariamente reprovado; c) seja determinada a nova apresentação do 

trabalho de conclusão de curso e; d) que seja autorizado o direito de 

refazer o trabalho de conclusão de curso sem a cobrança de custas, sob 

pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022332-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

DENNER COUTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022332-76.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documento ajuizada por 

Denner Couto Silva em desfavor de MRV Prime XIX Incorporações SPE 

Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que a requerida apresente 

os documentos especificados. Alega que adquiriu um imóvel junto a 

requerida, na data de 05 de janeiro de 2014, no valor de R$ 125.065,00 

(cento e vinte e cinco mil sessenta e cinco reais). Aduz que o imóvel não 

foi entregue, bem como não possui acesso a documentação necessária 

para apurar seu saldo devedor devidamente atualizado. Deu a causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Considerando a argumentação e os documentos 

apresentados e por serem os documentos de interesse da parte autora, 

DEFIRO a medida liminar e determino que o requerido exiba nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela parte 

autora referentes ao saldo devedor e o extrato do valor pago pela mesma, 

devidamente atualizado. Intime-se e cite-se a parte requerida, nos termos 

do art. 397 e seguintes, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, exibir os documentos ou apresentar impugnação. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013744-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012098-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO FARIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011793-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012086-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004890-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DIAS ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 1011890-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOLDENBERG (REQUERENTE)

HELIO ARTHUR BACHA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012055-30.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

DARIO DE FREITAS MATOS (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME (RÉU)

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

ELTON PEREIRA DE MATOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas partes 

Requeridas Radio Taxi e Arquimedio, encontram-se tempestivas. Certifico, 

ainda, que a parte Requerida Elton, mesmo devidamente citada, deixou de 

manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os 

termos das referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013146-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

WAGNER PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005093-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001772-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI (ADVOGADO(A))

ELIANA CRISTINA DIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037593-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

VALDINEI PEREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO (RÉU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (RÉU)

CACIL FRANCISCO DA SILVA GUIMARAES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017030-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019915-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019353-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

GERSON FELISBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019353-44.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID - 4850786, requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018814-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018814-78.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Devolva-se os autos a Central de Conciliação e Mediação da Capital, para 

juntada do termo de audiência, bem como da avaliação médica, realizada 

no dia 25/01/2017, às 12:00 horas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015635-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTH COSTA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015635-39.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 4693763, requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017441-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015357-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA TAVARES LTDA - ME (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015198-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WENDER SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015198-95.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 4694821, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017211-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017211-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 5842486 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados ao ID - 10001955, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024120-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024120-28.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 7092432, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015207-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RONALDO MAGALHAES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015207-57.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 4693566, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021014-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALEXANDRE DA CONCEICAO NETO (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021014-58.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que fora juntado 02 

(duas) contestações e documentos, ID - 6065550 e 6124776 . Assim, 

determino que intime os subscritores das referidas contestações, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a situação processual, 

manifestando o que entender de direito. Ainda, proceda sra Gestora a 

retificação polo passivo da ação fazendo constar o nome correto de 

Bradesco Seguros S/A. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023286-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

EDUARDO PEREIRA DE MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023286-25.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 5813937, requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

VALTECIO DOS SANTOS MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 1004849-96.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALTECIO DOS SANTOS MATOS , em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, e da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. O autor, apresentou impugnação reiterando 

os termos da inicial . A parte requerida às fls. 82/83, pugna pela prova 

pericial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. REJEITO ausência de comprovação de 

entrega de documentação, porque estão juntados - ID- 4907753. As 

partes são legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos 

danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

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 (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) 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. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015558-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATANAEL APOLINARIO DE MOURAIS E SOUSA (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015558-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JATANAEL APOLINARIO DE MOURAIS E SOUSA , em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar 

da necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. O autor, devidamente intimado apresentou a impugnação 

reiterando os termos da inicial . A parte requerida pugna pela prova 

pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 
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seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 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 (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) 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. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008503-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

SERGIO MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008503-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por AUTOR(A): SERGIO MEDEIROS DA SILVA , em desfavor de RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. Tendo em 

vista que a parte autora foi intimada da decisão - ID 8296772 e não 

compareceu na audiência de conciliação, arbitro multa de 2% do valor da 

causa, em razão do descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º do 

CPC). O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, ante a satisfação na esfera administrativa, 

da ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. O autor, 

devidamente intimado apresentou impugnação, reiterando os termos da 

inicial. A parte requerida, pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Ainda, REJEITO ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro, porque estão juntados - ID 5572370. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 
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18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

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 (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) 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. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028668-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN (ADVOGADO(A))

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA 

ESTADUAL MENINOS DO FUTURO (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007965-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA , em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. Tendo em 

vista que a parte autora foi intimada da decisão indexada - ID 8292372 e 

não compareceu na audiência de conciliação, arbitro multa de 2% do valor 

da causa, em razão do descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º 

do CPC). O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, ante a satisfação na esfera administrativa. 

O autor, devidamente intimado apresentou impugnação reiterando os 

termos da inicial. A parte requerida, pugna pela prova pericial. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 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 (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) 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 
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das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001988-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVES DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVASSO & GAVASSO LTDA (RÉU)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029673-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI (ADVOGADO(A))

HORTENCIO GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001632-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001267-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001161-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON MENDES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. A. D. C. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCIANO FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001262-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ABEL NAZARENO COELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002059-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WENDER DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000760-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001954-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MOREIRA BRITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001868-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001362-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORSINO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1001387-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY BERTHOLO DE BONA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027679-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

LEDA CRISTINA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABITA ABE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004352-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004256-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR(A))

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR(A))

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025612-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DIAS MACHADO - ME (RÉU)

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DIAS MACHADO (RÉU)

 

Vistos, etc. Considerando a manifestação de ID nº 13506038, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se 

as partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de ID nº 9602939. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010593-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (RÉU)

 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão 

Contratual ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em 

desfavor de Mimo Artigos do Vestuário Ltda. EPP, onde a requerente, 

após ter a liminar indeferida, alega a existência de omissão e contradição 

na decisão. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelos embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não 

está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de 

Declaração.Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 184 de 630



Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos ID 14099220, 

e mantenho integralmente a decisão ID 13965250. No que tange a 

alegação de fatos novos, observa-se que a vitrine da loja ainda 

encontra-se montada, o que descaracteriza o alegado abandono, de 

forma que, ainda que assim o fosse, os requisitos autorizadores da liminar 

pleiteada ainda continuam ausentes, uma vez que o contrato é garantido 

por fiança.Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024507-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES GUIMARAES (AUTOR(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUZA DE BARROS (ADVOGADO(A))

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA (RÉU)

IDE GONSALVES GUIMARAES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

ajuizada por Camila Nunes Guimarães em desfavor de Idê Gonçalves 

Guimarães e Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha. Diante da noticia do 

descumprimento da liminar, determino a busca e apreensão dos livros e 

documento fiscais, contábeis, informações relativas aos montantes 

disponíveis em caixa e à carteira de recebíveis da sociedade. Deverão as 

requeridas fornecer à requerente o acesso a todas as dependências da 

empresa, disponibilizando toda movimentação financeira, fiscal, comercial 

e bancária da empresa, nos termos como deferido na liminar, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos 

para adoção das medidas pertinentes. Oficie-se ao Tribunal de Justiça 

informando as providências adotadas. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999563 Nr: 23256-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO BOCHI, S.W. METAL INDUSTRIA E 

COMERCIO-ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.167, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais proposta por Rodrigo Gomes da Silva em face de Firmino 

Bochi, S.W. Metal Industria e Comércio ME e Bradesco Seguros.As partes 

formularam acordo conforme fls. 161/163 requerendo a homologação do 

m e s m o  e  t a m b é m  a  s u a  e x t i n ç ã o . É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 

161/163, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio.JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma 

vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema.Considerando que 

as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.P. R. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966743 Nr: 7734-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILCE DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PASCOAL MOREIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124486 Nr: 20660-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JOSE BASTOS DE ARAUJO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLOCOS BRASIL LTDA, ADOLFO ENS

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O, NÉRY BARCO HERNANDES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9.756

 Vistos, etc.

Jaime José Bastos de Araújo - ME ajuizou Ação de Cobrança em face de 

Blocos Brasil Ltda. – EPP e Adolfo Ens.

Em contestação (fls. 53/88) o requerido Adolfo Ens apresentou 

impugnação à Justiça Gratuita concedida, requerendo a exclusão da 

requerida Blocos Brasil Ltda. do polo passivo da ação.

A requerida Blocos Brasil Ltda. apresentou contestação às fls. 98/116, 

impugnando a justiça gratuita concedida, ilegitimidade passiva, e a 

impugnação do valor da causa.

Impugnação às fls. 131/141.

Passo a sanear o feito.

Primeiramente, REJEITO a impugnação do valor da causa, uma vez que 

não houve indicação do valor que o impugnante entende como correto.

Ante a inexistência de comprovação da hipossuficiência do autor, 

determino seja o mesmo intimado, para comprovar o recolhimento de 

custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para saneamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004124 Nr: 25185-12.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: WILSON DEZINHO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

DF, VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Vistos, etc.

Wilson Dezinho Leal ajuizou Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos 

Morais em face de Caixa Consórcios S/A.

Em contestação (fls. 53/77) a requerida alegou preliminar de perda do 

objeto da ação em razão do pagamento efetuado anteriormente ao 

ajuizamento.

Impugnação às fls. 136/138.

Passo a sanear o feito.

REJEITO a preliminar de carência da ação pela perda do objeto, uma vez 

que ainda pendente de pagamento, segundo a parte autora, os juros 

devidos, bem como os danos morais.

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 ilicitude na conduta do requerido, os 

contornos da obrigação, a existência de valores pendentes de pagamento, 

a existência de dano, sua comprovação, extensão e nexo causal.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990740 Nr: 18830-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Ricardo Batista Damásio - 

OAB/MT 7.222B - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Vistos, etc.

Diante das provas produzidas em audiência, determino seja expedido 

oficio ao INTERMAT, a fim de esclarecer a legitimidade do titulo em 

questão, anexando aos autos copia integral do processo administrativo nº 

546896/2008.

Defiro o pedido de fls. 144 e determino a realização de perícia junto a área 

objeto destes autos com o fito de verificar a exata localização dos do 

autor (lote 28) e os lotes de propriedade do requerido.

Nomeio, desde já, como perito do Juízo o Engenheiro Agrônomo Hamilton 

João Liparotti Neto, que poderá ser contatado pelo e-mail: 

hliparotti@yahoo.com.br, bem como pelo telefone celular nº (65) 

99808-2673 e (66) 98447.4439, podendo ser localizado em seu endereço, 

situado à Rua 6, Quadra A, Nº 05 – Residencial Esperança – Parque 

Geórgia, nesta Capital, independentemente de compromisso (CPC, art. 

422).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem 

quesitos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 5 (cinco) dias, intimando a parte requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

Certificado o depósito dos honorários, intime-se o perito para apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, com as respostas aos 

quesitos formulados pelas partes.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 433, parágrafo único).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150705 Nr: 32014-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

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

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória proposta por 

Condomínio Parque Chapada dos Montes em desfavor da MRV Engenharia 

e Participações.

Compulsando os autos, constata-se que fora deferida em sede de liminar 

(fls. 49/51), que a requerida providenciasse os reparos indicados pela 

SUPERGASBRAS no condomínio autor, de forma que, se reparados, 

prejudicada está a necessidade de pericia.

Dito isto, determino seja realizada nova vistoria no condomínio pela 

SUPERGASBRAS, com a emissão de relatório de assistência técnica a ser 

acostado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se oficio para a notificação da empresa SUPERGASBRAS para 

informar as atuais condições do sistema de gás do condomínio e o reparo 

das irregularidades apontadas, em especial quanto aos sinais de energia 

elétrica o registro de gás.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes acerca da necessidade 

da produção de outras provas, no prazo de 15 (quinze) dias.

E mais, observa-se das folhas 78/79, que do aditamento da inicial resta 

faltante a folha 25, onde consta os pedidos do autor, cuja juntada deverá 

ser providenciado no mesmo prazo.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987423 Nr: 17415-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA, CLAUDEIR VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida para regularizar sua representação processual,bem como para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

autor/apelante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967847 Nr: 8196-28.2015.811.0041

 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: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE 

BARCELOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO CABRAL 

JUNIOR - OAB:19760, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - 

OAB:11.333/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, 

ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654/MT, KLEYTON 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 
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OAB:4656/MT, TULIO DE BARROS BOMFIM - OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - OAB:6208, PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.927/928, uma vez que a decisão 

não foi publicada para os patronos dos requeridos, assim faço o cadastro 

do mesmo e encaminho a republicação nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.Ademar Santana Franco e Darluce Barcelos Franco 

opuseram Embargos de Declaração da sentença que julgou procedente o 

pedido de Imissão na Posse.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração.(...) 

Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls.911/920, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

906/910.Expeça-se o necessário.P. R. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986356 Nr: 16841-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO JANGADA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.111/114, uma vez que a decisão 

não foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.A fim de se evitar futuras nulidades, intime-se a 

parte requerida Rio Jangada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do interesse na produção de provas, 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.: 1028623 Nr: 36109-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

RONDÔNIA - JUCER DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:14.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Cássia Akemi Mizusaki 

Funada - OAB/RO 337-B - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004668 Nr: 25396-48.2015.811.0041

 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: LUIZ DE FRANÇA MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

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

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida da 

juntada da proposta dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994699 Nr: 20883-37.2015.811.0041

 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: SELMA MARIA OSVALDO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 18 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 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: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo à republicação da decisão de fls.291, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono correto da autora, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação para intimar a requerente nos termos 

da decisão abaixo transcrita: 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.

Cuiabá - MT, 19 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961776 Nr: 5574-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARLLON VINHOTE DE FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SABINO DA 

ROCHA PEREIRA - OAB:OAB/MT 17.946/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 19 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes-Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958781 Nr: 4316-28.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS SANTOS MENDES, MARTA ARAUJO 

SOUTO, SEBASTIÃO DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO L. LAWALL - 

OAB:7701, LUDMILLA RONDON SOARES - OAB:15.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB/MT 16.691-A - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

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

 Certifico que, intimei, por telefone, o advogado Flavio Fernando Leal 

Lawall a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez 

carga em 13/8/2018, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169241 Nr: 39813-69.2016.811.0041

 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: DWG PROJETOS E IMPRESSÃO DIGITAL ME, 

VANDERLINE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMIBRAS COMERCIAL REPROGRAFICA 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminhei documentos solicitados via Malote Digital, 

comprovante em anexo.

Márcia G Marinho – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007569 Nr: 26594-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANDERSON SILVA PASSOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 106 intime-se o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978126 Nr: 13094-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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.: 977926 Nr: 12979-63.2015.811.0041

 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: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DE MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999717 Nr: 23334-35.2015.811.0041

 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: TVBV, ADEMAR VALIM

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 156/163 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003854 Nr: 25053-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DO PRADO RIBEIRO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY PEREIRA DE ARRUADA 

OLIVEIRA - OAB:19127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Diante do cumprimento espontâneo da condenação, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.
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Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113234 Nr: 15999-28.2016.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 75 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 74.488,59 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito 

reais e cinquenta e nove centavos) das contas bancárias da parte 

executada Banco Santander Brasil S/A (CNPJ nº 90.400.888/0001-42) 

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. 76/79, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024123-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS CAETANO DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024123-46.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de ajuizada Ação Reivindicatória por Maria Divina Leite em 

desfavor de Silas Caetano de Farias. A autora alega ter comprado de 

forma legítima 15 (quinze) lotes no loteamento denominado Balneário 

Jardim Vicentina, supostamente localizados no bairro Despraiado, nesta 

Capital. O negócio de compra e venda dos lotes foi realizado na data de 

19/01/2011, conforme documentos que apresentou. Continua o relato 

dizendo que o réu ofendeu seu direito de propriedade ao erguer cerca na 

área e manteve posição de não permitir o seu acesso, por isso lavrou 

boletim de ocorrência perante a autoridade competente e ajuizou a 

pretensão reivindicatória. Realizada audiência de justificação, as 

testemunhas arroladas foram ouvidas. O requerido apresentou 

contestação conforme ID 13807902, onde sustentou, em sede de 

preliminar, a impugnação do valor da causa, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, sob a alegação de que o imóvel do requerido está 

em local diverso do de propriedade do autor. A testemunha Dioran Ataíde 

Passos declarou que esses terrenos são de propriedade do S. Manoel 

Novaes, ele é seu padrinho, que foi ele que fez a negociação dos 

cinquenta hectares, mas já tomaram dez. Que quem fundou o loteamento 

Mario Kudis. Que quem cuida do loteamento para o senhor Manoel Novaes 

é ele. Que Manoel Novaes é que comprou do S. Mario Kudis. Que andou 

por todo loteamento com a autora, foi com ela lá, mostrou o loteamento, foi 

na prefeitura, foi no cartório, ela pagou toda as custas. Que isso 

aconteceu há oito anos. Que até hoje não tem nada, só tem uma cerca, e 

quando vai lá é ameaçado de morte. Que o segurança do local coloca pra 

correr até da rua. Que a Maria Divina passou a pagar todos os encargos. 

Que ela entrou em contato falando da cerca. Que vendeu mais dez 

chácaras de 1920 metros quadrados para o Senhor Anderson, também, lá 

dentro. Que foi uns quatro, cinco anos depois. Que o Senhor Anderson 

também é colocado pra correr quando vai ao local. Que participou de toda 

negociação no cartório. Que não teve nenhum impedimento na prefeitura e 

no cartório. Que o loteamento foi constituído em 1963. Que era inicialmente 

50 hectares. Que a cerca surgiu há dois anos pra cá. A testemunha 

Marlon da Silva Ferreira declarou que, é eletricista, e presenciou que 

chegou alguém falando que era proprietário do lote. Que estava prestando 

serviço no dia para a senhora Divina. Que dá manutenção da parte elétrica 

na iluminação publica. Que estava prestando serviço particular lá na área 

da D. Maria. Que na área que estava trabalhando não tinha ninguém. Que 

no dia foi retirar uma cerca. Que já tem mais de um ano. Que a iluminação 

fez o trabalho há mais de dois anos. Que chegaram algumas pessoas e 

pediram para parar o serviço, e começaram a fotografar o caminhão. Que 

veio um gol branco, uma pessoa só, e depois chegou outra pessoa. Que 

Maria Divina pagou pelo seu serviço e a hora era 130 reais. Que quando 

fez manutenção a cerca era nova. Tinha uma cerca paralela. Que a cerca 

paralela era a mais antiga. Que ate falaram para tirar com cuidado os 

mourões. Que a policia foi no local e levou o pessoal para Delegacia e 

fizeram boletim de ocorrência. Que alguns mourões concretados foram 

quebrados. Mas alguns quebraram. A testemunha Sidinei Araujo Faria 

declarou que em 2010, tinha uma loja que a autora era sócia sua, e o S. 

Dioran ofereceu uns lotes em troca da loja. Que foram lá e viram o lote, 

que fez todo o encadernamento, chegaram a área, foram no cartório e 

tudo. Que em janeiro de 2011, fizeram a compra e trocaram pela loja. Que 

foi feito tudo certinho. Que checaram tudo a área. Que pagaram IPTU, 

escriturou tudo certinho. Que esse Balneário não tinha ninguém morando. 

Que quando foi lá, viu que estava colocando uma cerca, com muro e 

grade. Que foi na delegacia, mas não sabia de quem era o proprietário. 

Que voltou lá para tirar os mourões, e o requerido apareceu no local. Que 

falou para ele chamar a policia, mas como ele não chamou, foi ele quem 

chamou. Que foram para Delegacia. Que o requerido apareceu no local e 

falou que era proprietário. Que lá agora está tudo cercado e com câmera. 

Que depois da Delegacia não era mais para ele mexer, mas ele cercou 

denovo. Que a cerca da área já tinha. Que são várias. Que marcaram tudo 

certinho. Que tem iluminação publica no local. Que foi em agosto ou 

setembro de 2017 que encontrou o requerido no local. Que ele não falou 

de quem tinha comprado a área. Que na frente da área tem um 

condomínio, loteamento. Que onde tem o lote não tem nada. A testemunha 

Emerson informou que não conhece o bairro Despraiado. Que conhece a 

área que fica em divisa do Tropical Vila. Que mora desde o final de 2010. 

Que conheceu o S. Silas por ser presidente de bairro. Que ele se 

apresentava como dono da área da frente e conversando com ele, ele 

resolveu fechar para aumentar a segurança do bairro. Que não conhece o 

S. Manoel Novaes. Que no local tem iluminação no local. Que desde a 

época quem cuida da iluminação é a prefeitura. Que na área é sempre o S. 

Silas. Que o S. Silas não mora no bairro. Que não sabe direto do autor, 

mas o pessoal fala que a área é do S. Silas há mais de 40 anos. Que o 

seu sogro mesmo fala que conhece o S. Silas como proprietário da área. 

Que nunca ouviu falar da área como Balneário Vicentina. Que a área tem 

uma casa bem no fundo dela, mas é vazia. Que ele cuida da área. A 

testemunha Domingos Khalil Neto declarou que sabe que o terreno é de 

Silas, desde 1982, que sabe onde é, no Balneário Jardim Vicentina. Que 

era só terreno. Que tem uma cicatriz quando estava fazendo os mourões. 

Que se machucou lá prestando serviços para ele. Que não sabe de quem 

ele comprou. Que lembra da área, do local. Que não se lembra mais do 

tamanho da área. Que nunca mais foi no lugar. Que morava em Cuiabá e 

tinha uma casa lotérica. Que não sabe se o S. Silas fez uma coisa na 

área. Que não conhece o Sr. Manoel Novaes. Que cercaram toda a área. 

Que não tinha nenhuma outra cerca na área. A testemunha José Angelo 

Rondon Martins declarou que o que sabe do episódio, é o caso do mourão 

pelo Sr Sidney, que conhece o s. Silas desde o ano de 2012. Que desde 

2012 faz o serviço de asseiro e conservação da cerca, por duas vezes. 

Que ele quem colocou tela. Que no sitio ninguém mora. Que o Tropical Vile 

fica no fundo com ele. Que é 41/42 hectares de área. Que o S. Silas tem 

essa área, segundo ouve falar, há mais de 30/40 anos. Que viu a Sra. 

Maria Divina somente naquele dia. Que limpou a área, furou e colocou 

mourão com cimento. Que quando arrancaram o mourão tinha um mês que 

tinha entregue o serviço. Que chegou no local e tinha um caminhão muque 

tirando os mourões, e tinha dois rapazes lá que não deixava tirar foto. Que 

tinha mais ou menos umas dez pessoas no local. Que depois que saiu da 
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delegacia, e fez nova tela no local. Que sempre tem episodio de gente 

querendo tirar tela, tentativa de invasão. Que a cerca original era bem 

antiga. Pois bem, como já dito, para a concessão de tutela de urgência é 

necessário a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. No caso dos autos, não restou comprovada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que há duvidas quanto a data da ocupação do terreno 

pelo requerido, cujas testemunhas arroladas, demonstram ser de data 

anterior à propriedade da autora. Ainda, há duvidas quanto a localização 

do lote dos requerentes. Diante do exposto, diante da existência dos 

elementos necessários, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se a parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação 

à contestação oportunidade em que deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais, como a impugnação do valor da causa 

suscitado em preliminar. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017573-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN KAROLINE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERIDO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

KLEBER VIANA CATALAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017573-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Isabel Cristina de 

Carvalho Nepomuceno em desfavor de Kellen Karolaine Magalhães de 

Souza Menegussi e Kleber Viana Catalan. As partes formularam acordo 

conforme ID 14461161, requerendo a homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 14461161, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios devendo cada parte arcar com os honorários do seu 

advogado constituído. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1016021-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PRISCILLA FIGUEIREDO DORILEO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

legal, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 14692398. Cuiabá-MT, 

20 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: 1019415-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 13162419 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo a intimação da parte autora para impugnar a 

Contestação no prazo legal. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

ERIKA KAROLINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 13529052 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo a intimação da parte autora para impugnar as 

Contestações no prazo legal. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020893-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERIDO)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (REQUERIDO)

M. C. TONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se a ausência de 

procuração/substabelecimento em favor do causídico Leonardo Sulzer 

Parada, bem como da carta precatória deferida pelo Juízo deprecante 

conforme interlocutória de Id: 14316333. Assim, INTIMO o 

requerente/exequente para, no prazo de 15 dias regularizar as 

pendências elencadas. No mesmo prazo, deverá o requerente promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, 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). Em caso de inércia do requerente/exequente 

por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO todos os atos acima, cite-se valendo a cópia da deprecada de 

mandado. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 147781 Nr: 2848-15.2004.811.0041

 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): Magali Xavier Rechsteiner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACEDO - OAB:7.065/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se o causídico exequente para que se manifeste no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 321098 Nr: 22866-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERFRIG - DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Inicialmente, indefiro a susbtituição dos valores bloqueados como 

requeridos às fls.162/163v, encaminhando-se os autos à Contadoria do 

Juízo para AFERIÇÃO do valor efetivamente devido.

Em seguida, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e homologação do cálculo, se for o caso.

Sem prejuízo, em atenção ao Malote recebido às fls. 183, INTIME-SE o 

BANCO SAFRA, via DJE e AR para que no prazo de 15 dias, promova à 

transferência dos valores bloqueados às fls. 154 - R$220.838,36 - 

12/08/2015, devidamente atualizado, sob pena de incidência de multa do 

artigo 77, IV do CPC e demais que se fizerem necessária para restaurar o 

regular andamento do feito.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754116 Nr: 6079-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCILA MARILIA RIBEIRO PIRES

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

OAB:OAB/PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES AUGUSTO C. DA 

ROCHA BASTOS - OAB:8586

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Noutra senda, em consonância com os 

documentos colacionados às fls. 81/88, vislumbra-se que a conta 

bancária em que foi realizado o bloqueio judicial tem origem 

alimentar/salarial/proventos, nos termos do artigo 833 do CPC. (...) Assim, 

intime-se o exequente via DJE para que se manifeste 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 nome de CACILA MARÍLIA RIBEIRO PIRES 

NARSSARDEN, CPF Nº 292.785.851-34, AGÊNCIA Nº 2373-6, CONTA 

SALÁRIO Nº 400003-X, BANCO DO BRASIL S/A (001). Sem prejuízo, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1218955 Nr: 11128-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁCILA MARILIA RIBEIRO PIRES

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES AUGUSTO C. DA ROCHA 

BASTOS - OAB:8.586/MT

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

OAB:OAB/PR 39.274

 Vistos, etc.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 950687 Nr: 170-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFICAZ ADMINSTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA, ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO, WLADIMIR DE MESQUISTA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de 

R$3.519,43 em nome de WLADIMIR DE MESQUITA PINTO 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 (nos termos do art. 257 do CPC/2015). 

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor. De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo). Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção e debloqueio dos valores indisponibilizados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275972 Nr: 369-58.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFICAZ ADMINSTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, 

ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO, WLADIMIR DE MÊSQUITA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, 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 
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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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 820883 Nr: 27101-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR VITORINO DE 

ALMEIDA - OAB:85493/SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 (...) Consigno que as declarações 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 05 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de arquivamento. Sem 

prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1159873 Nr: 35874-81.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERAMICAS GISELE LTDA 

ME, ANTÔNIO CARLOS DAKMER, TEREZINHA LANGNER FERREIRA 

GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Atentando-se ao fato de que a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, 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 16h.

Intimo as partes por meio de seus patronos (via DJE) para comparecerem 

à solenidade, assim como para que venham munidas das propostas de 

acordo e com poderes para transigir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129446 Nr: 22796-20.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERAMICAS 

GISELE LTDA ME, ANTÔNIO CARLOS DAKMER, TEREZINHA LANGNER 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, nota-se das certidões de fls. 94/96 e 111/112 que o 

executado possui em seu nome apenas um bem imóvel, razão pela qual 

procedi a pesquisa via DRF, cujas declarações se encontram em pasta 

própria XXXVI, na qual tal assertiva se torna mais clara, portanto, havendo 

sérios indícios de que se trata de bem de família, assim, INTIMO o 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto as 

informações da Receita Federal e se mantém o pleito de penhora do imóvel 

de fls. 85/86, SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos 

expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa 

situação fática (impenhorabilidade, se for o caso), deverá o Banco, 

suportar o ônus dessa constrição.

Após, retornem-me os autos conclusos, observando que o silêncio será 

tido como desistência quanto a este.

No mais, aguarde-se solenidade designada nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826518 Nr: 32437-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Vistos, etc.

Considerando-se o não cumprimento da determinação de fls. 39 pelo 

Banco credor e, com fulcro no princípio da efetividade, DEFIRO o 

requerimento de fls. 45.

Ademais, remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir a 

atualização inequívoca quanto ao valor devido, nos termos da sentença de 

fls. 47/51 (cópia).

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 780531 Nr: 34082-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATO-GROSSENSE DE 

TRANSPORTES LTDA, PAULO SERGIO ARBOIT

 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:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 

125/138, requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação em razão da 

cessão dos créditos, contudo, deixou de fazer prova do alegado. Assim, 

ante a ausência de comprovação de cessão de créditos noticiada, intimo 

os causídicos cadastrados nos autos para que tragam aos autos a prova 

da referida cessão no prazo de 15 dias.

Ademais, ante o evidente decurso do prazo sem manifestação do 

requerido (em razão da citação ficta e decurso de fls. 139), nos termos do 

artigo 9º, inciso II, do CPC, NOMEIO como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.

Por fim, em caso de silêncio, tudo certificado, venham-se os autos 

conclusos para SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 85333 Nr: 1170-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDA DA SILVEIRA F.I, SENILDA DA 

SILVEIRA, JOÃO ALBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, DEJALMO CLOVIS 

LINK, MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT

 Vistos, etc.

Ante o decurso do tempo quanto à dilação requerida pelo exequente às 

fls. 663, INTIMO o Banco para que cumpra a decisão de fls. 658, qual seja, 

“(...) Outrossim, não obstante o teor do pleito de fls. 627/647 e 648, o 

cumprimento da decisão de fls. 617 vº, parte final, é a medida que se 

impõe. Com efeito, respeitado os atos processuais concluídos, na forma 

da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e, ao se ter em vista que no 

feito em tela não ocorreu à formalização da citação dos herdeiros do 

devedor Dejalmo (de cujus), intimo o Banco exequente para, em 20 dias, 

promover as diligências necessárias para com a regularização do polo 

passivo, na forma determinada nos artigos 110, 313, I e 687 e seguintes, 

todos do NCPC, sob pena de extinção QUANTO AO REFERIDO 

EXECUTADO e exclusão de bens de sua propriedade da ação em 

comento. Ato continuo, intimo o Banco para que traga aos autos a planilha 

de cálculo atualizada, no prazo de 15 dias, na qual deverá ser abatido os 

valores já apurados em seu favor neste caderno processual, dentre eles 

os bens móveis arrematados às fls.63 e 434/435, assim como, se 

manifestar acerca do requerimento de rateio de honorários formulado pelo 

causídico Sandro Pissini de fls. 656/657. (...).

Outrossim, faço constar que pedido diverso e/ou indicação de outro grupo 

de representante sem seu regular cumprimento dará azo a aplicação da 

multa do artigo 77, IV do CPC., ante sua resistência indevida no 

cumprimento do comando judicial em um processo que se arrasta há mais 

de 10 anos, dependendo, de atos de competência somente da Instituição 

Financeira.

Com o decurso do prazo, INTIME-SE o credor, via correio com A.R para 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido, intime-se o executado para manifestar seu interesse no 

feito, sob pena de seu silêncio ser entendido como concordância.

Após, com a juntada do A. R, venham-me os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709707 Nr: 2615-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZINA JOSÉ DE FIGUEIREDO ASSUNÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação da parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

despacho de fls. 173, comprovar o recolhimento das custas calculadas às 

fls. 189.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407451 Nr: 38728-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SPREAFICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163, GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO 

CATHALAT - OAB:MT-12.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 NOS TERMOS DO DESPACHO DE FLS. 276, procedo a INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca dos cálculos efetuados pela Contadoria do Fórum 

às fls. 280/287.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078803 Nr: 709-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 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: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das fls. 108/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792763 Nr: 46853-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

2.883-A

 Procedo à intimação da parte exequente, bem como dos executados Atlas 

Agroindustrial Ltda. e Armando Fernandes Moro para, querendo, no prazo 

legal, manifestarem-se acerca do termo de penhora de fl. 213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722585 Nr: 18128-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLY EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12.410-A OAB/MT

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

OAB:6065/MT

 Intimação das partes para, no PRAZO COMUM de 5 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca da resposta do departamento de depósitos 

judiciais acostado às fls. 174/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1100023 Nr: 10578-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE 

VEICULOS - LTDA ME, RICARDO DA COSTA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoarem o Recurso de Apelação Cível de fls. 200/207.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 735091 Nr: 31434-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEIDE FRANCISCA LEONCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES DA COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das fls. 87/89 e 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386658 Nr: 22345-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA ÂNGELA CORTEZ BEZERRA, MAURÍCIO 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - 

OAB:296227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das fls. 173/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442452 Nr: 18473-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DA FÉ LTDA ME, ROBERTO 

MIRANDA DE MEDEIROS, ANARCILLA ALEXANDRE, GLAUCE GABRIELLE 

RABELO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:32089-OAB/DF, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

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 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1226675 Nr: 13681-38.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA

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

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

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 04/12 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 no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122463 Nr: 19841-16.2016.811.0041

 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): ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Açao de Busca e Apreensão que move Banco 

Honda S/A em face de Antonio Sergio Pereira dos Santos, o que faço com 

supedâneo no artigo 485, III do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações devidas.Intimo o autor para solver as diligências de 

fls.79 no prazo de 15 dias, em caso de inércia, intime-se o Oficial de 

Justiça para as medidas que julgar cabível para recebimento de seu 

crédito.PI. Cumpra-se.Ante o teor da certidão do Senhor Oficial de Justiça 

de fls. 79, intimo a parte autora para que manifeste-se dando o devido 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, concluso para extinção por manifesto desinteresse, sendo 

desnecessária a intimação da Instituição Financeira via correio com aviso 

de recebimento, ante o AR de fls. 85.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 966-09.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH JAOUDATH HARAOUI, ADIB 
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JAOUDATH HARAOUI, GENILDE XAVIER GRUNWALD HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, THIAGO 

ALENCAR SILVA ABRÃAO DE OLIVEIRA - OAB:21689/OAB-MT

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que o Banco concordou com a avaliação do bem de fls. 

908/914, tendo o executado permanecido inerte (fls. 930), razão pela qual 

o HOMOLOGO.

Ademais, tenho que o exequente acabou por causar a discordância do 

executado em face da divisão da verba concernente aos honorários e o 

montante regularmente devido, portanto, conforme se observa às 

fls.801/803 R$889.720,73 e às fls.804/806 - R$2.483.849,94.

Assim, sem razão o executado quanto aos seus argumentos de 

fls.853/857.

Desta feita, ante a homologação da avaliação, intimo o credor para no 

prazo de 15 dias, trazer aos autos a planilha atualizada do débito, com os 

devidos abatimentos.

Com essa nos autos, intimem-se os executados para manifestar em 15 

dias.

Transcorrido, conclusos para homologação e encaminhamento do bem a 

hasta pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 808047 Nr: 14508-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA RITA TAQUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, 

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - OAB:14448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, sendo evidente o decurso do prazo sem manifestação 

da requerida (em razão da citação ficta), nos termos do artigo 9º, inciso II, 

do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Outrossim, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745062 Nr: 42173-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de Shalom Comércio de Veículos Ltda – EPP, Dolannes 

Henrique da Silva, Nivaldo Roberto da Silva e Custódia Roberto da Silva, 

todos qualificados nos autos.

Os valores bloqueados às fls. 57 (atualizados em R$54.028,44), todavia, 

vislumbro dos autos que não foi realizada a intimação de DOLANNES 

HENRIQUE, razão pela qual DETERMINO a sua intimação via DJE (nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil).

Por outro lado, ante a apresentação da planilha atualizada de fls. 94/96 e, 

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.

Assim, 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).

Consigno que na ocasião das pesquisas via ANOREG, localizei a 

informação sem efeito de certidão de óbito do Sr. NILVALDO ROBERTO 

DA SILVA (extrato em anexo). Assim, intimo o exequente para promover à 

regularização processual quanto ao “de cujus”, na forma determinada nos 

artigos 110, 313, I e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse no prosseguimento do 

feito quanto a este.

Deverá, ainda, o exequente, manifestar-se 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350166 Nr: 20545-10.2008.811.0041

 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): ODILZA DOS SANTOS MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 145, uma vez que não se enquadra na 

realidade fático-processual, considerando que a ré é falecida desde 

09/07/2007.Ante o teor da certidão de fls. 143, expeçam-se mandados de 

citação/intimação dos herdeiros da ré falecida Odilza dos Santos 

Magalhães, quais sejam, Alex dos Santos Magalhães, Wender Rodrigues 

de Magalhães, Celso Rodrigues de Magalhães e Welington dos Santos 

Magalhães, que podem ser encontrados nos endereços: Rua Dois, Nº 32, 

Quadra 10, Bairro Jardim dos Ipês e Avenida 04, Nº 06, Quadra 110, 

Bairro Parque Cuiabá, para que em 15 dias regularizem o polo passivo da 

ação e, se for o caso, acostem aos autos o termo de inventariante.Ante o 

resultado obtido, 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 extinção por manifesto 

desinteresse.Encaminhado o feito à aplicação da regra do artigo 485 do 

CPC, com a apreensão do bem, torna-se ilegal a manutenção deste em 

mãos do Banco, posto que descumprido o princípio Constitucional do 

contraditório, bem como, pende ainda o direito da parte na purga da mora, 

por parte dos herdeiros, contudo, não há como retornar ao status quo 

ante, haja vista que conforme espelho do Renajud o bem já se encontra 

em nome de terceiro e sem alienação.Posto isso, em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias, sob pena de bloqueio do valor do 

bem pela Tabela Fipe e extinção por manifesto desinteresse(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 451894 Nr: 24072-96.2010.811.0041
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. LEASING S. A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca das fls. 329/340, sob pena de retorno dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 19324-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1163415 Nr: 37290-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B QUINTINO DE LIMA ME, JOÃO BATISTA 

QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos A.R’S de fls. 77 e 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34931 Nr: 8136-46.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma forte Belo, DILMA GUIMARÃES DIAS, Hudson 

Mudin da Rosa, Itamar Antonio de Mendonça, LEONARDO FERREIRA DA 

SILVA FILHO, Magali Xavier Rechsteiner, Myrian Cora Morais Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B, JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA - OAB:9093/MS, PATRÍCIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA - OAB:8829, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da decisão de fls. 957, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial às fls. 962/971.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1080745 Nr: 1911-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIVELLARO E SILVA LTDA - ME, LUIZ 

AUGUSTO CRIVELLARO, FABIO ACACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inobstante a petição de fls. 81 alegar que já peticionou nos autos juntando 

prova do pagamento de custas e taxas de distribuição de carta precatória 

nas comarcas deprecadas, tal manifestação não atende o contido na 

intimação prostrada às fls. 80, q auql ora transcrevo: Intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nestes autos a devida 

distribuição da carta precatória encaminhada conforme comprovante de 

fls. 78/79, devendo para tanto, trazer registro de andamento processual 

do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil para tal finalidade. 

Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou eventuais 

diligências cobradas na comarca deprecada. Desta feita, da simples leitura 

dos autos, combinada com a intimação de fls. 80, percebe-se que as 

cartas precatória forma devidamente encaminhadas por este juízo às 

comarcas deprecadas de Chapada dos Guimarães/MT e Tupã/SP, 

conforme comprovantes de envio via Malote Digital de fls. 78/79, 

respectivamente. Desta forma, BASTA APENAS QUE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DILIGENCIE JUNTO ÀS COMARCAS DEPRECADAS DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT E TUPÃ/SP, PARA QUE TOME CIÊNCIA 

ACERCA DO NÚMERO DO PROCESSO LÁ DISTRIBUÍDO, BEM COMO, 

PROVIDENCIE NAQUELAS COMARCAS QUALQUER PAGAMENTO DE 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL! 

Ante o exposto, procedo a intimação do Banco para proceder as 

diligências acima esposadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733412 Nr: 29657-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO & BASTOS LTDA - ME, EDSON 

MANOEL BASTOS, ROSINEI DO CARMO

 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:

 Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento de fls. 114 ante a ausência de bens passíveis de 

serem penhorados, ante a evidente inexistência de bens, SUSPENDO o 

presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).
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No mais, aguarde-se o deslinde nos autos do embargos em apenso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027895-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES (RÉU)

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027895-17.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: RUBENS SANTOS ALVES Vistos etc. Considerando os termos da 

contestação Id. 11801190, na qual a parte ré, afirma a inexistência de 

relação jurídica e ausência de provas, aliada aos termos da impugnação 

Id. 12489893, na qual a instituição financeira aduz coligir documento que 

não segue com sua manifestação, CONVERTO O JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA para facultar às partes o prazo de 15 dias à juntada de 

documentos, bem assim para se manifestarem se pretendem a produção 

de prova pericial e/ou outro meio probatório, visando o deslinde do feito, 

salientando, que em caso de silêncio o caderno processual será julgado 

no estado em que se encontra. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022095-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA NOLASCO 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: 

1022095-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TATIANA NOLASCO SILVA 

(Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 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 FIAT 

PALIO, placa: QBM-4981 (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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14476495. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. 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, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022133-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS CERQUEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022133-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARCOS CERQUEIRA FERREIRA (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 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 VOLKSWAGEN 

GOL, placa: NJM-1277 (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 da 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14707198. Por 

ora indefiro o pleito de bloqueio de circulação do veiculo objeto desta ação 

via 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, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022139-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FERREIRA DA SILVA 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: 

1022139-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALENCAR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 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 

FORD FIESTA, placa: NPO-9894 (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 
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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 da 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14706997. Por 

ora indefiro o pleito de bloqueio de circulação do veiculo objeto desta ação 

via 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, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022214-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FLAVIO DE ALMEIDA E 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: 

1022214-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: DIOGO FLAVIO DE ALMEIDA E SILVA 

(Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 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 

HONDA CIVIC, placa: EJS-2502 (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 
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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 da 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14599581. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda, bem como o pedido 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, 13 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022347-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 4 7 - 7 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: JENNIFER 

ALVES RODRIGUES ROSA Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca 

e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em face de JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA. Em 

pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1011270-68.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 27 de abril de 2018 

e extinta aos 26 de junho de 2018, sem resolução do mérito, por 

desistência. 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. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) 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, 13 de agosto de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022475-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DE ANDRADE RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 4 7 5 - 9 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: RILDO DE 

ANDRADE RIBAS Vistos... Procedo neste ato a anotação da causídica da 

instituição financeira: Maria Lucília Gomes. Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em face de RILDO DE ANDRADE RIBAS. Em pesquisa 

ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1014260-32.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 24 de maio de 

2018 e extinta aos 27 de julho de 2018, sem resolução do mérito, por 

desistência. Desta feita, verifica-se que a competência para processar e 

julgar a presente ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022477-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 4 7 7 - 6 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: NAYARA 

MORAIS DE OLIVEIRA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

No site do TJMT consta que as custas foram recolhidas após a data de 

vencimento, contudo a guia aparece como arrecadada. Paulo) Vistos... 

Procedo neste ato a anotação da causídica da instituição financeira: Maria 

Lucília Gomes. Intimo o autor para no prazo de 15 dias, juntar planilha de 

débito detalhada de forma que demonstre como chegou ao montante de 

R$19.310,57 visto que aquela constante na peticial inicial não presta para 

o fim a que se destina. Intimo, ainda, para no mesmo prazo 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, 
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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 VOLKSWAGEN 

SAVEIRO, placa: QBW-9108 (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 ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda. 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, 14 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029397-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES SANTOS 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: 1029397-88.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HERCULES 

SANTOS DA SILVA Verificado pela estagiaria Anne M. 33024 que as 

custas iniciais foram devidamente recolhidas. Vistos. Da analise dos 

autos, constato o pedido de desistência de ID. 13491853, desta feita, 

oficie-se a central de mandado para que proceda a devolução do 

mandado expedido nos autos, com urgência. Após, concluso para a 

analise do pleito. Cumpra-se CUIABÁ, 20 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006743-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA GILDA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006743-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCA GILDA 

TEIXEIRA DA SILVA Verificado pela estagiaria Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de FRANCISCA GILDA TEIXEIRA DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária do veículo PEUGEOT SEDAN PASSION, Placa NPK2604 descrito 

na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 
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causa o valor de R$ 34.563,58. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

12913631, e a apreensão do bem ocorreu em 29 de junho de 2018, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 13927697, tendo 

o requerido sido citado no mesmo dia. No entanto, em que pese 

devidamente citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14541881. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito do autor encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. No que concerne aos 

honorários advocatícios tenho que o autor foi intimado para regularizar o 

valor da causa, visto que não estava de acordo, quanto as parcelas 

vencidas, devendo apresentá-la de forma circunstanciada, no entanto, 

não o fez, tendo em vista que aquela ID.13555694 nada mais fez do que 

repetir os dados anteriores, sem retirada dos juros decorrente do 

vencimento antecipado, portanto, fixo os honorários advocatícios em 

R$2.000,00 e condeno a ré ao pagamento das custas processuais. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003467-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO XAVIER DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003467-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MAGNO 

XAVIER DE ASSUNCAO Verificado pela estagiaria Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MAGNO XAVIER 

DE ASSUNCÃO, ambos qualificados nos autos em referência, relatando 

que as partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária nº 114003518 (12088000003452) do veículo 

CHEVROLET CELTA LT, Placa QBN0097 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 21.336,09. A liminar foi deferida na decisão de Id: 9612630, e 

a apreensão do bem ocorreu em 10 de julho de 2018, conforme se infere 

do auto de busca e apreensão de Id: 14147066, tendo o requerido sido 

citado no mesmo dia. No entanto, em que pese devidamente citado, o 

requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de 

decurso de prazo de Id: 14531769. É o breve relato. Decido. Considerando 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito do autor 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o resultado 

fático da sentença em análise, quanto à manutenção do contrato. 

Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. O 

art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 
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nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002147-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002147-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA Verificado 

pela estagiaria Anne M. 33024 que as custas foram devidamente 

recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ALEXANDRO 

FERNANDO SANTOS SILVA, ambos qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária nº 1.00340.0000144.16 do veículo 

VOLKSWAGEN/GOL CITY, Placa KAJ7431 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 13.746,77. A liminar foi deferida na decisão de Id: 8799477, e 

a apreensão do bem ocorreu em 18 de maio de 2018, conforme se infere 

do auto de busca e apreensão de Id: 13422102, tendo o requerido sido 

citado no mesmo dia. No entanto, em que pese devidamente citado, o 

requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de 

decurso de prazo de Id: 14529077. É o breve relato. Decido. Considerando 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito do autor 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o resultado 

fático da sentença em análise, quanto à manutenção do contrato. 

Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. O 

art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 
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sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 266-56.2015.811.0041 – CÓDIGO 950861

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE REQUERIDA: SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

ME e FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Francisco Irismar Rodrigues, Cpf: 18111769172, Rg: 

50936325; Shop Operadora de Viagens e Turismo Ltda Me, CNPJ: 

13093401000185

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestora Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011568-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GR DISTRIBUIDORA DE CALCADOS CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013495-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DINAH ZANGARI MATTOS (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (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, 

20.08.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023731-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO YAMAMOTO (EXECUTADO)

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (EXECUTADO)

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a conta indicada ao id.14412053 não corresponde a 

conta do exequente Banco do Brasil 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 204 de 630



WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURAIDES RIBEIRO SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Expeça-se mandado de penhora como postulado nos 

autos.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006302-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028418-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadora no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024242-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

DAVI ROSA MARTINS (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: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOELSON VENEGA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o credor indicar número 

de conta para a expedição de alvará e indicar outros bens passíveis de 

penhora, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008662-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

VANESSA SMAIL DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não é função do meirinho de rastrear bens passíveis de 

penhora e devedor. Portanto, deverá o autor indicar bens no prazo legal e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003004-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021482-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

BIKES BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para acostar o título extrajudicial de 

forma legível, pois somente o termo de conciliação não torna título apto 

para embasar o processo executivo, salvo quando homologado pro 

sentença pelo Juízo Conciliador, o que deverá observar as regras da Lei 

Processual Civil. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (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 
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abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011280-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber (ADVOGADO(A))

JULIANA COSTA AMORIELO (REQUERIDO)

 

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição 

judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (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: 1001978-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA (ADVOGADO(A))

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

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, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026220-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACINA ALVES DA SILVA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102974 Nr: 11721-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVADO DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, JERONIMO JOSE CONSTANTE BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT

 Certifico e dou fé que pela segunda vez o alvará expedido para o 

embargante Silvaldo da Silva Sales foi cancelado pelo motivo: 

"DIVERGENCIA ENTRE AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA 

INFORMADA PARA CRÉDITO", assim, haja vista que a conta indicada à 

fl.77 é a mesma conta do alvará de fl.76, deverá o embargante indicar 

nova conta para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79146 Nr: 8333-64.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CÉSAR IRGANG, ROBERTO 

MARTINEZ IRGANG, LUÍZA MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868, CARLA SALETE CHIODELLI - OAB:6887/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para a arrematante Maria 

Stella da Silva, aqui representada pelos advogados José Carlos de Souza 

Pires - OAB/MT 1.938-A e Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB/MT 

8.617, indicar número de conta para a expedição de alvará, e ainda, 

manifestar sobre a restituição anunciada às fls.333/334, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786960 Nr: 40872-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RE USE INFORMATICA LTDA EPP, JANE MARIA 

SAES, AZOLFINA DE OLIVEIRA SAES, JOSE AGOSTINHO SAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI 

- OAB:56.918, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da necessidade de cumprimento do mandado executivo de fls. 

101 dos autos, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05(cinco) 

dias, depositar diligência ou oferecer meios para a condução do Sr. 

Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 1756/1758, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770513 Nr: 23537-02.2012.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Nota ao requerido: Deverá a parte requerida manifestar sobre resposta 

da Conta Única de fls.203/204, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial da Cédula de Crédito 

Bancário de nº b40731405-7 (fls. 35/38) e nº B40731698-0 (fls. 39/43) em 

face de Asas Palace Hotel Ltda-Me, Ermindo Maehler, Silverio Maehler e 

Manoel Brianes Rodrigues.

Foi realizada a penhora dos imóveis matriculados sob n. 53.828 e n. 1295 

conforme fls. 172/181 e os oficiais de justiça realizaram a avaliação dos 

bens conforme Autos de Avaliação de fls. 191/194.

Tem em vista o questionamento da executada foi determinada nova 

avaliação do bem penhorado de matrícula nº 53.828 conforme decisão de 

fl. 294.

O laudo pericial apresentado pelo “expert” de fls. 303/317 e no qual foi 

apurado o valor total de mercado do bem de R$ 2.040.00,00 (dois milhões 

e quarenta mil reais).

O executado Manoel Brianes Rodrigues Junior (fls. 322/324) apenas 

requereu a desconstituição da penhora realizada no imóvel rural, tendo em 

vista que a avaliação do imóvel realizada pelo “expert” ultrapassa o valor 

do débito.

Por sua vez, o exequente apresentou impugnação a avaliação (fls. 

325/31) afirmando que o valor de Mercado do Imóvel é de R$ 1.739.808,00 

(um milhão setecentos e trinta e nove mil oitocentos e oito reais) e o valor 

de Venda Forçada do Imóvel é de R$ 1.395.152,00 (um milhão trezentos e 

noventa e cinco mil cento e cinquenta e dois reais).

Por seu turno, o executado Asas Palace Hotel Ltda-ME (fls. 332/339) 

asseverou sobre ilicitudes do contrato e excesso de penhora e 

averbação, não se manifestando especificadamente sobre o Laudo 

Pericial.

Foi determinada a manifestação do avaliador sobre a impugnação (fl. 341).

O perito apresentou seus esclarecimentos de fls. 346/347) a atestou que 

o valor apresentado na impugnação como valor de mercado tem um 

decréscimo muito considerável em seu preço com o objetivo de tendência 

de desvalorizar o imóvel e mantendo o valor realizado na avaliação de fls. 

303/317.

 Analisando os autos, verifica-se que os cálculos apresentados pelo 

“expert” de fls. 303/317 teve como suporte o valor de mercado, existência 

de benfeitorias e estado de conservação, além de ter sido realizado 

pesquisa de valores de outros imóveis para chegar na avaliação da 

constrição. Não merecendo reparo.

Sobre as alegações do executado o executado Asas Palace Hotel 

Ltda-ME(fls.332/339), este já apresentou as mesmas razões (fls. 118/125) 

no qual já restou dirimido que a defesa dever ser realizado em 

procedimento próprio – fl. 154.

Por outro lado, podemos verificar da avaliação do imóvel supera o valor da 

execução conforme cálculo de fls. 224/228. Desta feita, não há 

necessidade da permanência da constrição realizada no imóvel de 

matrícula nº 1295 realizado à fl. 175. Proceda-se o levantamento da 

penhora com as formalidades legais.

Deverá permanecer a penhora apenas em relação do bem de fl.172, sob 

matrícula n. 53.828, devendo proceder baixas de averbações efetivadas 

em bens diversos.

De outra banda, não vislumbro violação dos princípios da boa-fé e da 

lealdade processual, pela constrição realizada em mais de um imóvel. Até 

porque, apenas após a avaliação dos bens que é possível aferir o valor 

dos mesmos. Dessa forma, não há que falar de condenação por litigância 

de má-fé nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, Homologo o Laudo de avaliação de fls.303/317 e 

ratificação de fls.346/347, para surtir seus efeitos legais.

Proceda-se a atualização do débito e após remeta-se o feito à Central de 

Venda Judicial com as formal

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 924069 Nr: 45919-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747420 Nr: 44670-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

DURCINEIA FIGUEIREDO BRUNO, VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

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

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

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1249040 Nr: 20833-40.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 920 II 

do Código de Processo Civil, por inexistir vícios a nulificar a Execução, 

possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de 

aparelhar a respectiva ação. Não há que se falar em excesso de 

execução. Condeno o embargante nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) da condenação, 

atualizados, conforme os índices aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, extraia-se cópia dos julgados e do trânsito 

em julgado da presente ação, juntando-a na Ação de Execução autos nº. 

1946-76.2015.811.0041 Código: 953819, em apenso e arquive-se.P. R. 

I.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950861 Nr: 266-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Francisco Irismar Rodrigues, Cpf: 

18111769172, Rg: 50936325; Shop Operadora de Viagens e Turismo Ltda 

Me, CNPJ: 13093401000185

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118685 Nr: 18185-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVISAN LTDA, RODRIGO 

TREVISAN, CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, UMUARAMA PARTICI E 

ADMINISTRAC, KENYA FUJIMURA V TREVISAN

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

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Deverão as partes manifestarm sobre o cumprimento do acordo de fls. 

95/100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962024 Nr: 5672-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962024 Nr: 5672-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 Deverá a parte requerida Daisy Rensi Sabino tomar ciência do alvará 

eletrônico expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para os requeridos Silvio 

Sanches Melhado e Maria Aparecida de Queiroz Melhado indicar número 

de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770802 Nr: 23836-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS, ALCIONE ITALO 

BALSANELLI, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Os executados já foram intimados da penhora.

Assim, dê-se ciência da avaliação a Defensora Pública e após, 

desentranhe-se toda carta precatória para cumprir sua finalidade que é 
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avaliação e demais atos executórios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1172660 Nr: 41147-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DE APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido do autor está prejudicado diante da sentença prolatada.

Assim, deverá cumprir o mandado de restituição no prazo legal, sob pena 

de bloqueio on line do valor do bem, conforme Tabela Fipe, ficando o valor 

a disposição da parte requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Vistos, etc.

Questionamento sobre contrato, deverá ser feito em procedimento próprio.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 169/176 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045097 Nr: 43945-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em análise aos autos verifica-se a necessidade de retificar o o cálculo 

apresentado pelo Contador, pois o débito a ser abatido na venda do bem, 

não pode ser somado os honorários advocatícios, que são verbas 

independentes, com credores diversos.

De outra banda, deverá ser acrescentado ao débito como posto pelo 

Contador as custas efetivadas pela Instituição Financeira, pois soma-se 

ao crédito que tem a receber, diferentemente do anunciado pelo autor.

Assim, retornem os autos ao Contador, para excluir do débito geral, os 

honorários advocatícios. Após, digam as partes e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 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): 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: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado e 

após, remeta-se o feito à Central de Venda Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814385 Nr: 20851-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, LAURA PAULINO 

GARCIA, ANA MARIA DE MUSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, FABIANA SONTAG CORRÊA DA COSTA - OAB:10.647, 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT, NATHALIA TORRES 

ESGAIB - OAB:5100/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt

 Vistos, etc.

Considerando que o autor anuncia que as partes fizeram composição 

amigável, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo que as 

parte reclamarem.

Proceda-se levantamento de penhora e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Deverá o advogado Dr. Rafael Souza Nascimento, inscrito na Oab/MT n. 

21.417/O, retirar a petição desentranhada de fls. 171/182, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940079 Nr: 54611-06.2014.811.0041

 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: ANTONIA USTULIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando nova retitificação do cálculo em face dos documentos 

apresentados, digam as partes e conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823748 Nr: 29828-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre retificação do laudo pericial 

de fls.216/218 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 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): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

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

SCAIRA - OAB:20495-A

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

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade da impugnação. Após, diga o credor 

e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1313727 Nr: 11768-84.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

No caos em tela ali especificou a razão de não recebimento dos Embargos 

no efreito suspensivo, não havendo razão para alegar omissão ou 

contradição.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 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.: 1137788 Nr: 26474-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA GUIMARÃES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo apresentado nos autos, para surtir seus efeitos legais.

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 como acordado.

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.: 6710 Nr: 7825-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUZI ALVES DA SILVA, ZUZI ALVES DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, LILIAN MARIA DE ALMEIDA - OAB:1557-E/MT, LUIZ 

OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1271979 Nr: 28313-69.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO, RITA DE 

CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 istos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação de fls.62/68, 

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.
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Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO 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: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 istos, 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.: 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:

 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.: 1094426 Nr: 8167-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DA SILVA PRADO

 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:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019321-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM MONTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021867-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURVO BORGES (REQUERIDO)

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, 20.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024095-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (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, 20.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024015-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

JACY BARROS DUARTE (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005786-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está represnetada por advogado. Entretanto, considerando que as partes 

fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com 

relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, 

recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, 

deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011269-83.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, não 

havendo manifestação da parte requerida, reputa-se a restituição do bem, 

razão pela qual, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas 

pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021896-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA OLIVEIRA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018582-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019851-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (RÉU)

J C DE OLIVEIRA EVENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 14.583,67 (quatorze mil 

quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.08.18

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009513-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Ana Claudia Salgado de Macedo Curvo, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de Consignação 

em Pagamento c/c Pedido Liminar, contra Banco Bradesco Financiamentos 

S/A. inicialmente, postulou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Liminarmente, requer seja deferido o depósito consignado no 

valor atualizado das parcelas conforme boleto bancário no valor total de 

R$ 1.028,35 - sendo o referido atualizado e que será depositado o valor 

total de R$ 1.071,11 (hum mil e setenta e um reais e onze centavos) e a 

exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Pretende 

a inversão do ônus da prova. Aduziu sobre a relação de consumo entre 

as partes. Afirmou que as partes celebraram um contrato de 

financiamento em 48 vezes e que autora atrasou 01 parcela do veiculo, 

em razão de problemas familiares e ao tentar retomar os pagamentos, lhe 

foram impostos diversas cobranças as quais julga onerosas, como a 

cobrança de honorários advocatícios, multa e mora diária. Elucidou que 

não recebeu cópia do contrato. Questionou a cobrança de juros abusivos 

e encargos moratórios abusivos. Afirma a competência do Juízo. Enfatizou 

seu direito, asseverando sobre os contratos em geral e sobre a 

abusividade do anatocismo. Discorreu sobre a possibilidade de revisão 

contratual. Do alcance da revisão. Aduziu sobre os contratos de adesão e 

o Código de Defesa do Consumidor; que as tarifas de emissão de boletos 

e taxa de abertura de crédito devem ser devolvidas à autora. Elucidou 

sobre a abusividade da contraprestação mensal e falta de clareza nas 

informações. Rogou pela procedência da ação, com o deferimento da 

consignação da parcela 08/48 em atraso vencida em 13.03.2018 no valor 

de R$ 1.028,35 - hoje atualizado em R$ 1.071,11 (hum mil e setenta e um 

reais e onze centavos); a revisão contratual com expurgo dos encargos 

abusivos; a inversão do ônus da prova; a devolução em dobro dos 

valores pagos indevidamente. Juntou documentos de id. 12649874/ 

12649973; 12786704/ 12786704 e 12926655/ 12926666. Ao id. 12962183 
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foi indeferido a tutela de urgência e facultado o depósito do valor 

pretendido na inicial, sem afastar a mora. Em resposta, o requerido 

apresentou contestação (id. 14115098) no qual fez uma breve síntese dos 

fatos. Em sede de preliminar, postulou pela suspensão da presente ação 

até o julgamento do RESP 1.578.526. Arguiu a inépcia da inicial e carência 

da ação, vez a inicial da parte autora se encontra genérica, sem 

indicações precisas de lançamentos sobre os quais pairem suspeitas de 

incorreção e quais cláusulas pretende que sejam revisadas. Ainda, arguiu 

a falta de interesse de agir, ante a ausência de recusa injustificada do réu. 

Enfatizou sobre a ausência de recusa no recebimento dos valores pelo 

requerido. Aduziu que após o inadimplemento da obrigação contratual, o 

§3º do art. 2º do Decreto Lei n.º 911/69 dispõe ao credor, de pleno direito, 

reconhecer como vencidas todas as obrigações contratuais. Asseverou 

sobre a intempestividade dos pagamentos. Discorreu sobre o contrato 

firmado entre as partes. Defendeu a legalidade das cobranças e das 

cláusulas, como a capitalização de juros e a comissão de permanência. 

Afirmou que não há comprovação da cobrança das tarifas TAC e TEC 

questionadas. Asseverou sobre a legalidade da cláusula de vencimento 

antecipado. Rogou pelo acolhimento das preliminares de inépcia da inicial, 

carência da ação, seja suspensa a ação até julgamento do RESP 

1.578.526 e superadas as preliminares, no mérito, seja julgada totalmente 

improcedente a demanda, seja pela ausência de recusa ou pela legalidade 

da cobrança dos juros, tarifas e serviços contratados. Juntou documentos 

de id. 14115108/ 14115108. Ao id. 14529498 a parte autora apresentou 

réplica à contestação, ratificando os termos da inicial. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido Liminar, contra 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, em que a autora rogou pela 

procedência da ação, com o deferimento da consignação da parcela 08/48 

em atraso vencida em 13.03.2018 no valor de R$ 1.028,35; a revisão 

contratual com expurgo dos encargos abusivos; a inversão do ônus da 

prova; a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Por seu 

turno, o requerido rogou pelo acolhimento das preliminares de inépcia da 

inicial, carência da ação, seja suspensa a ação até julgamento do RESP 

1.578.526 e superadas as preliminares, no mérito, seja julgada totalmente 

improcedente a demanda, seja pela ausência de recusa ou pela legalidade 

da cobrança dos juros, tarifas e serviços contratados. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

dispenso a audiência de conciliação e julgo antecipadamente a lide, 

conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da parte autora produzir 

provas para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de 

direito, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, estão acostados nos autos, como contrato apresentado pelo 

requerido ao id. 14115108. Inicialmente, passo à análise das preliminares 

arguidas. Quanto a suspensão da presente ação até o julgamento do 

RESP 1.578.526, não merece prosperar, haja vista que no Recurso 

Especial nº 1.578.526/SP (2016/0011287-7), de relatoria de Paulo de Tarso 

Sanseverino, foi reconhecida a existência de repercussão geral quanto à 

validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem. E no 

presente caso, apenas foi questionada a tarifa de emissão de boletos e a 

taxa de abertura de crédito, não sendo objeto do RESP 1.578.526. Assim, 

não prospera o pleito de suspensão da ação. Quanto a inépcia da inicial e 

carência da ação, pela alegação de pedido genérico, não merece guarida, 

pois a parte autora pretende a alteração do contrato firmado, com 

exclusão de alguns encargos e alteração de outros, além da consignação 

da parcela em atraso, tendo especificado as cláusulas que pretende 

revisão, razão pela qual, rejeito a preliminar. Quanto a preliminar de falta 

de interesse de agir, não merece prosperar, porquanto o referido está 

presente na busca dos autores em revisionar o contrato que entendem 

estar viciados com abusividades e consignar em juízo o valor que entende 

devido, sendo estes juridicamente possíveis. Assim, a parte autora 

demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial, não cabendo 

acolhimento da preliminar. A consignação em pagamento é o modo de 

extinção da obrigação, com força de pagamento e tem por finalidade 

atender o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter 

quitação. A consignatória, nos termos do art. 335 do CC, tem lugar, entre 

outras hipóteses, se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar 

receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Quanto a questão 

de fundo, verifica-se que a parte requerente pretende a consignação 

judicial e revisão contratual, bem como, pretende a repetição do indébito. 

Assim, quanto a questão de fundo, diante do contrato de id. 14115108, 

percebe-se que as partes avençaram juros pré-fixados, em percentual de 

mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, no 

percentual de 1,17% mensal e 15,02% anual, devendo prevalecer, não 

havendo que se falar em abusividade. Já há muito tem pacificado de que a 

Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, o que 

não é o caso dos autos – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. Com relação à capitalização de juros, resta evidente no 

contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. Em decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal 

sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali 

sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, como no 

contrato acostado nos autos a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização 

de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação. Conclui 

assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito 

inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça. Quanto aos encargos de inadimplência, as partes pactuaram a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre 

o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios e a multa de 2%, 

conforme Cláusula: Consequências do Atraso no Pagamento. Portanto, 

encargos legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo. A 

alegação sobre comissão de permanência, resta prejudicada 

considerando que não ocorreu avença neste sentido e nem comprovação 

de sua aplicação no débito. Quanto à taxa de emissão de boleto bancário 

(TEC) e a taxa de abertura de crédito (TAC), apesar de indevidas suas 

cobranças resta prejudicada a alegação, considerando que não há 

comprovação de suas incidências ou avenças neste sentido. Com relação 

ao questionamento da cláusula de vencimento antecipado a parte 

requerente foi condescendente com as cláusulas contratuais não 

havendo que se falar em abusividade. Desta forma, não há como acolher 

o pedido de devolução em dobro, pois inexiste comprovação de que a 

parte autora pagou valores maiores que o devido e contratados. Por tais 

fundamentos, necessário se faz prevalecer o seguinte: É inoperante o 

pedido consignatório com relação a parcela anunciada na inicial, estando 

prejudicada a pretensão inicial, considerando que o depósito do valor 

incontroverso não corresponde ao devido. Além do que, não houve a 

comprovação de recusa do requerido em receber o que lhe é devido e a 

requerente confessa a inadimplência do contrato, estando prejudicada a 

pretensão inicial. Certo é que não pagando a dívida no prazo, está sujeita 

aos encargos extra e judiciais. Aceitar tal depósito acarretaria em alterar 

contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado. Assim, resta 

evidente que a consignação pretendida nos autos, não supre o débito do 

autor, sendo que o valor a ser depositado é bem inferior ao devido, por 

não incidir os juros moratórios. Deveria a consignação corresponder aos 

encargos constantes no contrato celebrado entre as partes pelo autor. No 

caso não há como acolher a consignação posta, tendo em vista que não 

obedece ao pactuado entre as partes. De outra banda, não persistem os 

argumentos iniciais para obstar a inclusão do nome da autora em bancos 

de dados restritivos, pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. 

Assim, a parte autora não cumprindo o contrato como avençado, estará 

sujeita a incidência de seus encargos e a restrição cadastral. No caso, a 

restrição cadastral, quando há inadimplência (fato inconteste), é legal, 

valendo-se o requerido do exercício regular de direito. Não persiste a 

pretensão de manutenção na posse do bem, pois não havendo pagamento 

do débito, poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, 

inclusive com retomada do bem dado em garantia. Assim, não pode a parte 

autora ser mantida na posse do bem, quando patente sua inadimplência. É 
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autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o que não ocorre no 

presente caso concreto, devendo prevalecer o avençado. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Pedido Liminar e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, diante da ausência de 

abusividade alegada na inicial, permanecendo o contrato como avençado. 

Faculto ao requerido o levantamento de eventuais valores depositados 

nos autos, como pagamento parcial da dívida. Condeno a parte requerente 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e não havendo 

manifestação, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 454003 Nr: 25661-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 81 para alteração do polo ativo da demanda, fazendo 

constar ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITO CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e excluindo-se BANCO 

SANTANDER S.A.

Cite-se na forma requerida a fl. 104 e promovam-se os atos subsequentes 

por impulso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339249 Nr: 10029-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TORRES DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:57.289/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido do Credor, postulado 

a fl. 129 para incluir o nome da parte Executada em cadastros de 

inadimplentes. Para tanto, oficiem-se os órgãos de restrição ao crédito, 

Serasa e SCPC, para efetivação da medida.

Em quinze (15) dias o Exequente dê prosseguimento ao feito postulando o 

que entender de direito sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-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.: 770807 Nr: 23841-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS, ALCIONE ITALO 

BALSANELLI, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado 

às fls. 164/168 nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e 

ss . da CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Em prevalência dos princípios da economia e celeridade processuais e da 

efetividade da execução, os prazos contra o revel correm 

independentemente de intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz 

desnecessária a sua intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque 

não teve interesse em opor-se à execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1019703 Nr: 31737-90.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIRDO ANTONIO CAMARGO DA 

TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247267 Nr: 14882-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUSA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERCEM - COOP. DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS EMPREGADOS - ENERGIA ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUZA 

CASTRO - OAB:10.656 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 SENTENÇA

Vistos.
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Trata-se de cumprimento de sentença onde se deu por satisfeita a 

obrigação mediante a penhora online realizada nas contas do Executado 

fl. 182.

Intimado acerca da penhora realizada o Executado não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente – fl. 184.

A fl. 185 o Exequente pugnou pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores e consequente extinção do feito.

 É o breve relato.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados com 

transferência para a conta bancária indicada pelo Exequente a fl. 185.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785615 Nr: 39484-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a analise do pedido para conversão do feito em cumprimento 

de sentença, manifeste-se o Interessado em quinze (15) dias a respeito 

do depósito realizado nos autos – fls. 378/380.

Após voltem-me os autos conclusos.

 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.: 761276 Nr: 13728-85.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 108), deve 

o Credor adequar o pedido de fls. 111/112, para o processamento do feito 

como cumprimento de sentença nos termos do art. 536 e ss. do CPC, 

aportando aos autos planilha de débito atualizada, em quinze (15) dias, 

sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

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.: 822005 Nr: 28190-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS, ERITA SALAZAR RIBEIRO

 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:

 DESPACHO

Vistos.

Inobstante as alegações de fls. 173/174, não assistem razão ao 

Exequente, tendo em vista que os Executados foram regularmente citados 

– fl.160, portanto não há irregularidade na certidão de fl. 161.

Sendo assim, intime-se o Exequente a requerer o que entender de direito 

em quinze (15) dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059943 Nr: 51043-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANN LEITE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 SENTENÇA Vistos. O feito se arrasta há anos e o Autor deixou de 

atender a determinação para manifestar-se e promover o regular 

andamento processual quando intimado por meio de advogado constituído 

nos autos (fl. 143). Também verifica-se que não foi possível a intimação 

pessoal do Requerente para promover o andamento do feito, pois a 

respectiva correspondência encaminhada para seu endereço fornecido 

nos autos, foi devolvida com a informação “endereço desconhecido” – fl. 

151. É o sucinto relato. Decido. Na hipótese, o feito encontrava-se sem 

atuação do procurador da parte autora desde abril de 2017 conforme 

certidão de fl. 139, razão pela qual foi tentada sua intimação pessoal, que 

restou infrutífera porque a carta com AR retornou com a informação de 

“endereço insuficiente”. Portanto, a ausência da intimação pessoal formal 

da parte Autora, decorreu da própria desídia desta em manter atualizado 

seu endereço em juízo, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do 

CPC: Ou seja: é obrigação das partes manter nos autos seu endereço 

atualizado, assim como todos os demais dados pessoais atualizados no 

processo, sob pena de suportar o ônus processual de sua omissão, in 

casu, a extinção do feito. Desse modo considero válida a intimação do 

Requerente que não mantem seu endereço atualizado perante o Juízo, 

impossibilitando sua intimação pessoal e pelas razões já expendidas, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito conforme art. 

485, III, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843687 Nr: 47582-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSSIE SAKUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 114/115, e determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de São Paulo-SP, com a finalidade de citação 
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do Executado Yossie Sakuno, devendo observar o endereço indicado a fl. 

115.

Intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias providenciar a 

distribuição da carta precatória ou efetuar o pagamento dos emolumentos 

necessários para sua distribuição por meio do Sistema Malote Digital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 711379 Nr: 4423-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA

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

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

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA em face de JOÃO 

BATISTA OLIVEIRA (fl. 267).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 267, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

No mais, proceda-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.: 744194 Nr: 41216-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

 Tendo em vista que em consulta realizada junto ao sistema não foram 

localizados bens, intime-se o Exequente para, em quinze (15) dias, 

esclarecer os pedidos de fl. 119 requerendo o que entender de direito, 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção por inexistência de 

bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263035 Nr: 25434-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA APARECIDA BIATO ROELLA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANEYS RICARDO MENEGON - 

OAB:MT/13.640-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.: 414702 Nr: 6257-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de encaminar o mandado a central de mandados 

conforme certidão de fls.122

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 414702 Nr: 6257-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LUCIA BARBOSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de encaminar o mandado a central de mandados 

conforme certidão de fls.122

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817587 Nr: 24016-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. MARINHO EPP - ME, MARIA VITORIA 

MARINHO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 IRRESOLVE 

COMPANHIA SECURATIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se o Exequente a promover o regular andamento processual em 

quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732693 Nr: 28890-57.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HUGO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764776 Nr: 17436-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISONE FERREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100025 Nr: 10580-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LAÉRCIO FAEDA e 

JAIR CRIVELETTO em face de FABIANA SALES DA SILVA (fls. 263-264).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fl. 264, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 303015 Nr: 14562-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a análise do pedido de fl. 135, e diante da publicação do Edital 

de fl. 131 NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772661 Nr: 25775-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado 

às fls. 203/206 nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e 

ss . da CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Em prevalência dos princípios da economia e celeridade processuais e da 

efetividade da execução, os prazos contra o revel correm 

independentemente de intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz 

desnecessária a sua intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque 

não teve interesse em opor-se à execução.

No mais, proceda-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, 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859526 Nr: 1361-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM - ARTE VISUAL LTDA, MARCIO 

JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Diante da publicação do Edital de fl. 133 NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762600 Nr: 15135-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA PORTO SEGURO LTDA ME, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o devedor a indicar bens a penhora em quinze (15) dias, sob 

pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357694 Nr: 28045-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT

 Vistos.

Trata-se de execução de quantia certa promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA-ME, na qual, após 

realização de penhora online, comparece aos autos a co-Devedora 

ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA, alegando que o montante contristado 

em sua conta bancária é impenhorável, pois é originário de aplicação em 

conta poupança – fl. 223/238.

Pois bem.

À hipótese aplica-se a disposição do art. 833, X, do CPC , de forma que 

mostra inadmissível a penhora de valores depositados em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que restou 

devidamente comprovado pelos extratos de fls. 237/238.

Desta feita, defiro o pedido para revogar a medida de penhora online, 

como postulado pela Executada ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA 

devendo ser expedido alvará de liberação em seu favor do montante 

bloqueado a fl. 214-v.

Certifique-se o decurso de prazo da intimação de fls. 211, com relação as 

demais partes e intime-se o Exequente a manifestar-se em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 320026 Nr: 1730-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ DOS TECIDOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, 

VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 indique o advogado do banco requerido Dr. Alexandre Iaquinto Mateus- 

OAB-MT 15.383, dados bancários para expedição de alvará, no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15222 Nr: 237-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BRUNO PACHECO 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI, CLAUDIO LUIZ ONZI

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

OAB:6065/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 indique o executado CLAUDIO LUIZ ONZI, no prazo de cinco dias, dados 

bancários para expedição de alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448586 Nr: 22024-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.D.DE MOURA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 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.: 712189 Nr: 5271-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY 

BRUNO DE PINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/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.: 773060 Nr: 26190-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. C. A. SOARES-ME, IVA CLEIA AZEVEDO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.: 876760 Nr: 14624-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BATISTA DE MOTTA-EI, JOSE 

EDUARDO BATISTA DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1015743 Nr: 30018-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 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.: 26118 Nr: 5600-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2842-A/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.: 164519 Nr: 14582-60.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 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.: 782640 Nr: 36293-43.2012.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN LEONARDO OKUYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-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.: 811994 Nr: 18491-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES HAMED ABOUZEID FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/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.: 903971 Nr: 32841-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIQUELME COMERCIO DE JOIA LTDA - ME, 

PATRICIA DE OLIVEIRA RIQUELME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-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.: 1027872 Nr: 35749-50.2015.811.0041

 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): TRANSSONDA TRANSPORTES LTDA - ME

 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:

 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.: 1079059 Nr: 888-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F2X COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 

LTDA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ 

ANTONIO GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-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.: 1087204 Nr: 4825-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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.: 1104858 Nr: 12502-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BISS FILMES PUBLICITARIOS E MARKETING 

LTDA, BÁRBARA SOARES VARELA REVOREDO, MARIA ANÁLIA 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 1154618 Nr: 33755-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVÉRIO MAEHLER, MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER, 

MARLENE MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B
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 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.: 246641 Nr: 14330-86.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA GADRET EBELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/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.: 344087 Nr: 14612-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELELSON DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/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.: 353096 Nr: 23663-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE WESLLEY FERNANDES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.: 359234 Nr: 29404-15.2008.811.0041

 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): MARIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

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

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 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.: 429357 Nr: 10606-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE O. ZANIN - TEXAS VEICULOS, JEANE 

CRUZ DE OLIVEIRA ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - OAB:11.770

 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.: 764320 Nr: 16960-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:

 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.: 821800 Nr: 27988-36.2013.811.0041

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO ME, EDILEUZA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 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.: 982949 Nr: 15343-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 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.: 1119881 Nr: 18728-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - EPP, ROZANE FATIMA MONTANA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 
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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.: 878870 Nr: 16054-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ NASSIMBENI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal manifestar sobre a petição 

fls.77-80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756166 Nr: 8249-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DE SÁ, GETÚLIO 

HENRIQUE DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal manifestar sobre a petição de 

fls.114-117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 723537 Nr: 19136-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE PIRES ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopez 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal manifestar sobre a petição de 

fls.114-117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14952 Nr: 400-55.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maraca Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 certifico que a parte devedora nada manifestou. Manifeste o credor 

requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357663 Nr: 28015-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA DE MAGALHÃES BARBOSA, 

VALMIR ARAÚJO DELGADO, DELGADO MINERADORA E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5733

 Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357694 Nr: 28045-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT

 Vistos.

Trata-se de execução de quantia certa promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA-ME, na qual, após 

realização de penhora online, comparece aos autos a co-Devedora 

ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA, alegando que o montante contristado 

em sua conta bancária é impenhorável, pois é originário de aplicação em 

conta poupança – fl. 223/238.

Pois bem.

À hipótese aplica-se a disposição do art. 833, X, do CPC , de forma que 

mostra inadmissível a penhora de valores depositados em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que restou 

devidamente comprovado pelos extratos de fls. 237/238.

Desta feita, defiro o pedido para revogar a medida de penhora online, 

como postulado pela Executada ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA 

devendo ser expedido alvará de liberação em seu favor do montante 

bloqueado a fl. 214-v.

Certifique-se o decurso de prazo da intimação de fls. 211, com relação as 

demais partes e intime-se o Exequente a manifestar-se em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357694 Nr: 28045-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES A MANIFESTAREM SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 718879 Nr: 14653-18.2011.811.0041

 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): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814279 Nr: 20753-18.2013.811.0041

 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: ANDERSON HENRIQUE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para no 

prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito de fls.161-162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777896 Nr: 31274-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANÇA DE QUEIROZ

 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 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.: 1118183 Nr: 17977-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CUSTODIO FILHO, DIRCEU CUSTODIO 

FILHO, HERMES MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

João Victor Toshio Ono Cardoso - OAB:6801, MARCELA REGINA 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 

8.805

 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.: 88346 Nr: 5997-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO 

ANTÔNIO FANALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE FABIANO PEREIRA 

RODRIGUES - OAB:4641, JULIANO ROSS - OAB:5.498/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

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392737 Nr: 28080-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS BRITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 393615 Nr: 29075-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID E SILVA LTDA-ME, MARCELO 

ALEXANDRE CARVALHO SAID, JOÃO MENDONÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 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.: 816485 Nr: 22926-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N P DOS SANTOS FACTORING, NELSON 

PIERRY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 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.: 949824 Nr: 60239-73.2014.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607

 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.: 951409 Nr: 614-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A EMPREEND IMOB E COM DE MOTOS E 

VEICULOS LTDA ME, ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ, 

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 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:

 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.: 252972 Nr: 18594-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, EDEMAN 

MAMEDE STELATO, EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/credora para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a 
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carta precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar 

a distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773244 Nr: 26379-52.2012.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRICA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 Intimo a parte autora/credora para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar 

a distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 896554 Nr: 27365-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/credora para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar 

a distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 22008-55.2006.811.0041

 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): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal manifestar sobre as 

fls.112-120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1022780 Nr: 33314-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 Intimo as partes para ,no prazo legal manifestarem sobre os cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764603 Nr: 17258-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICHAM COMERCIO DE CONFECÇOES DE 

ROUPAS LTDA ME, HUSSEIN HICHAM DARWISH, HASSAN MICHAM 

DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S/A em face de HICHAM COMÉRCIO DE CONFECÇÃOES DE ROUPAS 

LTDA-ME, HUSSEIN HICHAM DARWISH E HASSAN MICHAN DARWICHE, 

em que as partes informam composição amigável consoante termo de 

acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls.94/96) através do qual estabelecem a forma 

de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 237585 Nr: 6606-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT

 Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25383 Nr: 4318-23.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.115. Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 118, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte, fl. 119.

É um sucinto 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.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.

Havendo custas e despesas processuais, pela autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809464 Nr: 15947-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXURY E MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME, ANTONIO DONIZETI COSTA, ENILTON MOYA CONTIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Para o cerdor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815044 Nr: 21496-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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.: 953679 Nr: 1865-30.2015.811.0041

 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): WESLEY ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 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.: 1106603 Nr: 13218-33.2016.811.0041

 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): JOSE FERNANDES DE MORAES ME, JOSÉ 

FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 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.: 1072800 Nr: 56541-25.2015.811.0041

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1072800 Nr: 56541-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTHO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para 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.: 23550 Nr: 750-33.1999.811.0041

 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 OTORRINO S/C LTDA, ALONSO 

ALVES FILHO, CARLOS RODOLFO SCHILISCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliomar Corrêa Esteves - 

OAB:1906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Para o exequente manifestar sobre a petição do perito dentro do prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797030 Nr: 3399-77.2013.811.0041

 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: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal manifestar sobre a 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 38926 Nr: 860-47.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO 

FERREIRA, A. G. B. ARMAZÉNS GERAIS DA BARRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal trazer a matricula 

atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 80246 Nr: 3697-65.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Machado de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal trazer a matricula 

atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381556 Nr: 16883-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY MIRANDA DE FIGUEIREDO

 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:

 Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal trazer a matricula 

atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 844970 Nr: 48749-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste a parte credora no prazo legal sobre a impugnação apresentada 

pela parte devedora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 164392 Nr: 14467-39.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO, 

SIRLEY CARDOSO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compareça a parte autora em cartório a fim de retirar Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289487 Nr: 9898-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE ECON. E CRÉD.MÚTUO DOS SERVID. PÚBL.DO 

PODER EXECUTIVO DO EST.DE MATO GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compareça a parte autora em cartório a fim de retirar Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1038032 Nr: 40593-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT

 Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764580 Nr: 17235-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - ME, IVAN GIL SERRA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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.: 767283 Nr: 20099-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/credora para manifestar sobre as fls.56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1003525 Nr: 24941-83.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865107 Nr: 5680-69.2014.811.0041

 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): LUCELIA CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022397-71.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014992-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SERGIO LOPES BELINO (AUTOR(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014992-47.2017.8.11.0041. AUTOR: NILSON SERGIO LOPES BELINO 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 15 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007943-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

KEILE TATIANE ALMEIDA LEONCO (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 acerca 

da exceção de pré-executividade apresentada nos autos às fls. 27/61, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007919-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDREA HERTEL MALUCELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006990-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para RECOLHER A GUIA 

DE ARRECADAÇÃO da diligência para condução do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011146-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PIMENTA ANDO (AUTOR(A))

HUGO BARROS DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011146-22.2017.8.11.0041. AUTOR: ANDREIA PIMENTA ANDO RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013707-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOELSON PEREIRA SENA (EXECUTADO)

DANIELLY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013707-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, DANIELLY SANTOS DA 

SILVA, JOELSON PEREIRA SENA, JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA, 

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS, FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA 

Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a manifestação do Dr. Roberto 

Wagner Barreto Barrios constante no ID 14835250, desentranhem-se as 

petições juntadas nos ID’s 14716166 e 14716168, por serem estranhas ao 

processo. II – Desentranhe-se o mandado de citação junto ao ID 

14425640, no endereço indicado na petição inicial (ID 13292088), ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1026698-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NEGR SILVEIRA CINTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026698-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ADRIANA NEGR SILVEIRA CINTRA 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. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 20 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: 1015862-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER AUGUSTO SILVA PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 8 6 2 - 5 8 . 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: CLEBER 

AUGUSTO SILVA PEREIRA BARBOSA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de Cleber Augusto da Silva Pereira 

Barbosa. Deferida a liminar junto ao ID 14619430, o bem foi devidamente 

apreendido, consoante certidão de ID 14834478. Devidamente citado o 

requerido compareceu na Secretaria desta Vara, informando a dificuldade 

de contatar com a Defensoria Pública, ante a impossibilidade de contratar 

um advogado, pleiteando pela purgação da mora, com a juntada do 

comprovante de pagamento do valor integral dado à causa, bem ainda, 

postulando pelos benefícios da justiça gratuita e restituição do veículo, 

objeto da lide, consoante ID’s 14851041,1485155, 14851584 e 14852185. 

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. II – Anoto ainda que defiro 

os benefícios da Justiça gratuita ao requerido postulado junto ao ID 

14852185, ficando, pois, isento 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. III – 

Intime-se o requerido pessoalmente, para devidamente constituir advogado 

para patrocinar a causa, de forma a regularizar sua representação 

processual, no prazo de 10 (dez) dias. IV – Em seguida, intime-se o Banco 

requerente para que se manifeste sobre o valor depositado nos autos, 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, 20 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913836 Nr: 39370-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FILIPALDI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa, postulado pelo 

exequente às fls. 76/77.

Com efeito, é requisito da citação com hora certa que o citando fosse 

procurado em sua residência por duas vezes, em dias e horários 

diferentes, de tal sorte que fosse possível encontrar o executado em uma 

das tentativas. Bem ainda, no mesmo sentido, deve o Oficial de Justiça 

suspeitar de que o executado se oculta para evitar a citação, certificando 

pormenorizadamente, em que consistiu a referida suspeita, de modo a 

permitir o controle de seu ato pelo Juiz.

Assim, para que seja possível deferir o pedido de citação por hora certa, 

se faz necessário nova tentativa de citação da executada.

 Diante disso, desentranhe a Secretaria, o mandado de citação para nova 

tentativa de cumprimento, no endereço indicado às fls. 76.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 432244 Nr: 12164-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DE M LISBOA - JOIAS - ME, CHRISTIANE DE 

MELLO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

44/47, e para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito atualizado em 01/01/2018 - R$ 54.670,97 (cinquenta e quatro mil 

seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: C 

de M Lisboa - Joias Me, CNPJ nº 11.188.601/0001-96 e Christiane de Mello 

Lisboa, CPF nº 689.516.711-00, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851150 Nr: 54125-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro os pedidos de pesquisa, vindo às fls. 111, haja vista que este 

juízo não possui convênio junto aos referidos sistemas.

II – Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Tendo em vista as certidões de fls. 54, 78, 90 e 95, defiro o pedido de 
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fls. 110.

Citem-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399634 Nr: 32704-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BALBINO DE CAMPOS, VERA 

LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante do descumprimento do acordo, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 57/60, e para tanto, ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

01/01/2018 - R$ 139.790,27 (cento e trinta e nove mil setecentos e 

noventa reais e vinte e sete centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Gonçalo 

Balbino de Campos, CPF nº 326.001.191-91 e Vera Lucia de Araújo de 

Oliveira, CPF nº. 308.878.951-15, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795697 Nr: 2037-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de pesquisa, vindo às fls. 79, perante o sistema 

ANOREG, haja vista que este juízo não possui convênio junto ao referido 

sistema.

II – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento dos 

veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 70/71, informando o seu 

interesse, bem ainda, para dar andamento ao feito, promovendo a citação 

dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 222598 Nr: 30514-54.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. M. CLIMATIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), consoante fls. 137/138, e para 

tanto, procedo à consulta do endereço dos executados:

 - José Rene Freitas Gassen, CPF nº. 549.171.900-53;

- Nery Peres Machado, CPF n°. 522.982.211-20.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13723 Nr: 9273-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celi Teixeira de Maros-ME, Celi Teixeira de 

Maros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER 

PEREIRAGIONÉDIS - OAB:8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se a petição de fls. 320/344, por ser estranha ao 

processo, entregando-a ao seu subscritor.

II – Indefiro o pedido de pesquisa, vindo às fls. 79, perante o sistema 

ANOREG, haja vista que este juízo não possui convênio junto ao referido 

sistema.

III – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

 - Celi Teixeira de Matos ME, CNPJ n°. 01.347.237/0001-06;

- Celi Teixeira de Matos, CPF n°. 346.918.801-78.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86501 Nr: 9885-64.2002.811.0041

 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): ISMERAILDES MARIA DE JESUS, DERNIVAL 

FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ R. ROBELO 

ROSSIGNOLO - OAB:DEFENSOR PUBL., DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – O processo tramita em duas execuções.

No tocante à ação de execução de honorários, tendo como exequente a 

Defensória Publica do Estado de Mato Grosso em face de Banco do Brasil 

S/A, entendo que merece acolhimento o pedido de fls. 486.

O banco executado foi condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios na sentença de fls. 145/162, sendo assim, defiro o pedido de 

cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, vindo às fls. 

486.

 II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Intime-se o Banco executado, na forma indicada no artigo 513, 

paragrafo 1º do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.
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Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Em relação à execução principal, tendo como exequente Banco do 

Brasil S/A em face dos executados Ismeraildes Maria de Jesus e Dernival 

Ferreira de Melo.

 Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para cálculo do débito, nos 

termos da sentença de fls. 145/162 e acórdão de fls. 431/432.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1226480 Nr: 13612-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCEDITI DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

Consoante o extrato fornecido pelo SiscondDJ (anexo), o Banco 

embargado efetuou depósito judicial, diante disso, intime-se as partes para 

requererem o entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 907099 Nr: 34967-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCEDITI DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 109.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335456 Nr: 6207-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 149.

II – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados conforme sentença de fls. 101/103, 

acórdão do Recurso de Apelação às fls. 144/147, considerando-se o 

montante pago pelo banco executado às fls. 153 e 164.

III – Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso pago pelo 

banco executado, às fls. 153 e 164, pedido de fls. 170/171. E para tanto, 

expeça-se o competente alvará em favor do exequente na forma, indicada 

às fls. 170, com os rendimentos creditados no período.

IV – Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 191408 Nr: 22-36.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLOVIA COM DE PEÇAS DE BICICLETAS E 

MAT ESPORTIVOS LT DA, JOSÉ MARTINS DIAS, GILENE DA SILVA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - 

OAB:10.099/MT, THIAGO FRANCISCO DE CAMPOS - OAB:16833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento dos 

veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 199, informando o seu 

interesse, no prazo de em 05 (cinco) dias.

III – Intime-se ainda o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de extinção com a 

expedição de certidão de crédito, nos termos do Provimento 84/2014 – 

CGJ/MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701215 Nr: 35837-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA VISTA ALEGRE LTDA, BIANCA 

BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Em cumprimento à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, 

proferido no Recurso de Apelação nº 101307/2017.Os executados 

devidamente intimados para o pagamento do débito, não pagaram a dívida 

e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execuçãoDefiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 140/141 e 142/143, e para tanto, ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 05/02/2018 - 

R$ 145.262,59 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e nove centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: 

Metalúrgica Vista Alegre Ltda – CNPJ nº 09.251.633/0001-47 e Bianca 

Barbosa de Oliveira – CPF nº 836.915.531-68, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta 

decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

(...). Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 
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importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748348 Nr: 21-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT WEIDER AMORIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 154/155 pleiteando o arresto 

por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização do executado, 

consoante certidão de fls. 149.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls.154/155, pelo 

exequente Banco Volkswagen S/A CNPJ 59.109.165/0001-49, e, para 

tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em 22/02/2018 - R$ 485.311,11 (quatrocentos e oitenta e cinco 

mil trezentos e onze reais e onze centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Herbert 

Weider Amorim Costa CPF n. 559.151.081-72, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta 

decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT (...).Após, 

intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, providencie o exequente o regular 

andamento do feito com a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790183 Nr: 44225-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO SOARES GONDIM ME, DELANO 

SOARES GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 76 e 116, defiro o pedido de fls. 

121/122.

Citem-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767522 Nr: 20353-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de citação, nos termos da decisão de fls. 49v/50, no prazo de 05 

(cinco) dias.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

II – Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 53, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825121 Nr: 31134-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A - BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Diante do pagamento por parte do banco executado do valor parcial do 

débito, consoante comprovante de depósito de fls. 139, defiro o pedido do 

exequente de fls. 142.

Intime-se o Banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a 

complementação do pagamento do débito, recolhendo o remanescente, 

conforme petição de fls. 142, abatendo o valor depositado às fls. 139.

Em havendo INÉRCIA da parte executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 419615 Nr: 5854-20.2010.811.0041

 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): UNIVERSINA DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792802 Nr: 46891-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 
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OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

importa ressaltar que trata-se de Vara contendo em trâmite mais de 

07(sete) mil processos, com um número exíguo de servidores, desta feita 

a parte autora, em nome do princípio cooperação (art.6º do CPC) deveria 

necessariamente proceder a devida leitura dos autos, pois as fls 87 

apresentou o endereço constando o Bairro DISTRITO INDUSTRIAL(em 

março/18) intimado a proceder o pagto das diligências do Sr. Oficial 

encartou a guia contando bairro CENTRO, a secretaria realizou a intimação 

do mesmo a fim de sanar a referida divergência e/ou apresentar o 

endereço no bairro Centro e novamente a parte autora APENAS encarta a 

Guia contendo BAIRRO CENTRO,_ envidando retrabalhos inúteis ao devido 

andamento processual, e retardando o tempo de prestação 

jurisdicional,_desta feita NOVAMENTE procedo intimação da parte autora 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a 

Guia de pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o 

endereço completo no bairro constante na guia de pagamento encartada 

aos autos, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344059 Nr: 14567-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, EURÍPEDES 

ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, ANDRÉ CASTRILO - OAB:170707, EDIVAN FREITAS 

VIEIRA - OAB:11.192/MT

 Vistos etc.

Intime-se novamente o douto patrono, Dr. André Castrillo para regularizar 

sua representação processual, ante a ausência de procuração lhes 

outorgando poderes para representação dos executados, consoante 

questionamento do Banco exequente às fls. 894, item I, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402699 Nr: 34683-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 166/169, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2009, 

seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do crédito há mais 

de 09 (nove) anos.

Assim, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

crédito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463532 Nr: 31787-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TONI ROBERTO 

GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 123, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093648 Nr: 7794-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES SAMPAIO & RONDON LTDA - 

ME/C. R. SAMPAIO EIRELI - ME, CELIO RODRIGUES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.: 355246 Nr: 25773-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CRISTIANE VAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 937862 Nr: 53582-18.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RICARDO ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655
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 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.: 896629 Nr: 27377-49.2014.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

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.: 1144402 Nr: 29360-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL NEVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 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.: 458632 Nr: 28488-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.961-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.: 443205 Nr: 18938-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTASDO VESTUARIO E CONFECÇOES DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

CLEIDE CHAVES ROCHA, JOSIMAR VITOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:15.051/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357306 Nr: 27678-06.2008.811.0041

 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: CAMARGO E BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

SCARANTTI - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

I – Diante do extrato do processo junto ao SisconDJ informando que não 

há conta para o processo, revogo a antecipação de tutela concedida às 

fls. 79/80 no tocante à autorização para consignação em juízo das 

parcelas do contrato, a consequente exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse 

do bem.

II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393267 Nr: 28810-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMER DAMIO COSTA E SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON JOSÉ DA SILVA 

BALDUINO - OAB:12072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Vistos etc.I – Chamo o feito à ordem.Compulsando os autos, constato a 

ausência do contrato firmado entre as partes. A jurisprudência tem assim 

se manifestado com relação aos fatos narrados pelo requerente:(...)Desta 

feita, observo que é inviável a apresentação de documentos pelo 

requerido, quando o requerente desconhece o que está a pedir em 
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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, devendo apresentar o contrato em juízo que pretende 

controverter, ao que indefiro a apresentação destes pelo requerido, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.II – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.Em igual prazo, manifestem-se 

as partes acerca do valor depositado em juízo.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795870 Nr: 2213-19.2013.811.0041

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JUNIO

 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:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 128/129, pois deve o requerente, além de 

comprovar nos autos o falecimento do requerido, cumprir com as 

exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos 

do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de 

uma das partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.

Dessa forma, o requerido deve ser representado, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o patrono da parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 

com o acima determinado, tomando as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena extinção da 

ação e arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779208 Nr: 32650-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI ROSA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

AWS Transportes de Cargas Ltda – ME e Outros ofertaram o presente 

Incidente de Exceção de Incompetência em face de Banco Santander 

(Brasil) S/A, no entanto requereu desistência do feito às fls. 47/57.

Equivocadamente, foi proferida a decisão de fls. 62 determinando a 

intimação das partes para manifestarem nos autos, permanecendo ambos 

inertes, consoante certidão de fls. 64.

Em consequência, HOMOLOGO, por sentença, o pleito do excipiente de 

fls. 47/48 e julgo e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

com fulcro na alínea “c”, inciso III do artigo 487, do Código de Processo 

Civil.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776954 Nr: 30289-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos etc.

Diante da informação de descumprimento do acordo e da desistência do 

incidente apenso pelo próprio excipiente (havendo extinção da 

mencionada ação revisional), defiro o pedido de fls. 81/84 e determino o 

desentranhamento do mandado de fls. 59 para a devida busca e 

apreensão os bens e citação da requerida, no endereço indicado às fls. 

81.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que sequer houve 

cumprimento de outro mandado.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796749 Nr: 3105-25.2013.811.0041

 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: RONILSON ALAN DE SOUZA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por fim, REVOGO a liminar concedida às fls. 46/47. 

Expeça-se o necessário.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799375 Nr: 5795-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON G. DA COSTA - 

OAB:13.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes e 

instrumentalizado às fls. 70/72 dos autos que tramitaram em apenso de n. 

38804-77.2013 (código 833362), conforme traslado de cópia da sentença 

de fls. 141/142, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa pelos benefícios da 

justiça gratuita que lhe foram concedidos às fls. 38/39, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Já expedido e pago alvará ao patrono do Banco requerido, fls. 144.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812103 Nr: 18596-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIQUEIRA E CASTRO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS E CIA LTDA ME, LILIAN GRACIELE 

DOS SANTOS MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certidão de fls. 262.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença 

– Execução de Honorários, exequente: Siqueira Castro Advogados, e 

como executado: Mateus e Cia Ltda, representada por Lilian Graciele dos 

Santos Mateus.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814567 Nr: 21028-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCIA PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13.382/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 106/113, primeiro porque não comprovaram a 

cessão de crédito, segundo porque a parte requerente da presente ação 

Aymoré quem firmou acordo com a parte requerida.

II – Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 120/122. 

Ademais, regularmente intimadas as partes, por duas vezes, estas 

permaneceram silentes, consoante certidões de fls. 124 e 131.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, e custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela requerida, no entanto, o pagamento ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos 

em decisão de fls. 41, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Traga ainda o Banco requerente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do Banco requerente, de acordo com 

os dados bancários a serem indicados pelo mesmo, tendo em vista a 

quitação do contrato e concordância tácita de ambas as partes.

Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto 

que não houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a 

inclusão de restrição judicial perante à este.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826488 Nr: 32413-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com 

fundamento nos artigos 487, I e 550, §5º, ambos do CPC, e, de 

consequência, condeno o requerido à prestar as contas requeridas pela 

requerente devendo apresentar a movimentação de seu cartão de crédito 

desde a assinatura do contrato até os últimos valores movimentados, 

extratos de compra e pagamentos efetuados, dos juros e tarifas, bem 

como à exibição de documentos com a apresentação do contrato firmado 

entre as partes.Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, parágrafo 2º, 

do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875001 Nr: 13411-19.2014.811.0041

 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: FABRICIO TORBAY GORAYEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que há depósito nos autos, designo o dia 01/11/2018, às 

15:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828096 Nr: 33953-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE CINARA TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Rose Cinara Torres da Silva propôs Ação de Consignação em Pagamento 

c/c Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Declaração de Cláusulas 

Abusivas e Danos Morais por Cobrança Vexatória c/c Tutela Antecipada 

em face Banco Santander S/A, pleiteando, em suma, a revisão do 

contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 32 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo a requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

A requerente pleiteou a exibição de documentos pelo requerido, e em 

decisão de fls. 35, foi novamente determinada a regularização da 

demanda pela requerente.

Manteve silente a requerente.

Entretanto, diante do longo transcurso de prazo, e em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 25/26).

Traga ainda a requerente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor da requerente, posto que depositou 

apenas duas parcelas do contrato e revel o requerido na presente ação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 885942 Nr: 20471-43.2014.811.0041

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066360 Nr: 53821-85.2015.811.0041

 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): RYAN ADILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 9.603,25 (nove mil, 

seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos) em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.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. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761715 Nr: 14204-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATO GROSSENSE DE 

TRANSPORTES LTDA, PAULO SERGIO ARBOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Santander (Brasil) S/A ajuizou Ação Monitória em face de 

Rodoviário Matogrossensse de Transportes Ltda e Paulo Sérgio Arboit, 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 146.810,00 (cento 

e quarenta e seis mil e oitocentos e dez reais), representado pela Cédula 

de Crédito Bancário – Conta Corrente Garantida n. 

00334462000130002462. Acostou à inicial documentos de fls. 09/40.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citados os requeridos quando da formalização de acordo 

(fls. 48/54), entretanto, conforme manifestações do requerente de fls. 

57/63 e 64/66, os requeridos deixaram de cumprir o acordado, 

tornando-se novamente inadimplentes.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor R$ 146.810,00 (cento e quarenta e 

seis mil e oitocentos e dez reais), corrigido até 03/04/2012, do qual ainda 

deverá ser descontado o valor pago no acordo, e ser devidamente 

corrigido.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.
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Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, como acima determinado, para prosseguimento na 

forma executiva de cumprimento de sentença e análise do pleito de fls. 

64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349684 Nr: 19969-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DE LUNA GOMES

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851425 Nr: 54371-51.2013.811.0041

 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: TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fls. 132, pela sentença 

de fls. 130 diante da desistência da ação com concordância de ambas as 

partes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se novamente os autos 

com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129122 Nr: 22660-23.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 

CIVIL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 62/64 por falta de amparo legal, ademais, não há 

como converter uma ação de execução (ou busca e apreensão como 

era), que possui um título executivo extrajudicial (fls. 36v/38), em ação de 

cobrança, na qual, conforme próprio pleito do exequente de item I às fls. 

64, pretenderia a constituição de título executivo extrajudicial.

Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775810 Nr: 29076-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THALLITA VALERIE SOUSA PIO, 

IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 76.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Espólio de Thallita Valérie Sousa Pio, e como executado: 

Banco Bradesco S/A.

II – Indefiro o pedido de fls. 83, e ressalto que o Código prevê que, sendo 

possível a liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o caso 

dos autos, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do 

artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, assim, deve prosseguir a execução com simples 

cálculos aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, 

§2º e 523 do CPC.

Ademais, consta nos autos o contrato, devendo o requerente possuir o 

controle de seus pagamentos efetuados do contrato, não havendo que se 

falar em apresentação pelo Banco requerido, nesta fase, de quaisquer 

documentos.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803551 Nr: 10007-91.2013.811.0041

 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: CARLINDO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 Carlindo de Camargo propôs Ação Revisional de Cláusula Contratual com 

Pagamento em Consignação – Exibição de Documento e Pedido de 

Antecipação de Tutela em face Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

pleiteando, em suma, a revisão do contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 80 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

O requerente permaneceu silente, conforme certidão de fls. 86. Não há 

depósito nos autos pelo requerente.

Assim, diante do longo transcurso de prazo, e em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 
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no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 36/37).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129166 Nr: 22674-07.2016.811.0041

 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): LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON, LUIZ 

EDUARDO ALENCAR OLSSON, JELIANA PRIETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1153664 Nr: 33308-62.2016.811.0041

 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): HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78422 Nr: 4028-47.1996.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAHIFF WIHBY, CLAUDIO ROBERTO WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no 

sistema Apolo, como determinado em decisão de fls. 436/437 e no item I de 

fls. 451.II – Trata-se de Ação de Embargos à Execução em fase 

Cumprimento de Sentença proposta por Mario Cardi Filho contra Rahiff 

Wihby e Claudio Roberto Wiby, devidamente qualificados.Compulsando os 

autos, observo que a presente demanda decorre de relação subjacente 

não adstrita somente 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:(...).Ademais, NÃO consta 

em quaisquer dos polos da presente ação uma instituição 

financeira.Desse modo, tenho que, em se tratando a relação jurídica posta 

de embargos à execução em fase de cumprimento de sentença, de 

processo já sentenciado com trânsito em julgado, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, por já ter exaurido 

a matéria bancária antes mesmo de sua redistribuição às Varas Bancárias 

em 20/12/2010, visto que a sentença foi proferida em 20/04/2006 (fls. 

189/199), a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe.Assim, reconheço e declaro a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda, em 

relação ao polo passivo que se visa constituir, devendo estes autos ser 

remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

do mesmo ao Juízo da 9ª Vara Cível, competente.Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787684 Nr: 41606-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de bens dos executados junto ao sistema 

Anoreg tendo em vista que este juízo não possui convênio com o referido 

sistema.

II – Defiro o pedido de fls. 89 para consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados:

- RMA Agropecuária Ltda, CNPJ: 09.268.250/0001-81;

- Carlos Alberto Elias Junior, CPF: 483.551.191-34.

Visto que as respostas acima acompanham 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826517 Nr: 32436-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Vistos etc.

I – Defiro tão somente a juntada do cálculo de fls. 81/85 do débito dos 

executados de acordo com a sentença proferida em ação revisional.

II – Para que possa ser analisado o pedido de fls. 81, deve o exequente 

expressamente manifestar se desiste ou não dos bens penhorados às fls. 

47/59, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente destes.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774947 Nr: 28181-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 
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reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446536 Nr: 20824-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO TRINDADE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique-se o decurso de prazo para o executado da decisão de fls. 

83.

II – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário penhorado neste feito às fls. 83/86, no prazo de 

02 (dois) dias.

III – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certidão de fls. 73.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de 

Sentença, exequente: Alfa Arrendamento Mercantil S/A, e como 

executado: Flávio Trindade Mendonça.

IV – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, II e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

V – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 842884 Nr: 46835-86.2013.811.0041

 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): MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA ME, 

MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

dos executados:

- Marcos José Araújo da Silva Me – CNPJ nº 37.484.615/0002-21;

- Marcos José Araújo da Silva – CPF nº 572.227.111-04.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915143 Nr: 40275-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA EPP, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA, TALYSSA 

OLIVEIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente às fls. 103, proceda-se baixa da 

restrição junto ao sistema Renajud, do veículo constante às fls. 94.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

 - Life Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Epp, CNPJ: 

18.271.324/0001-20;

- Angélica Maria de Oliveira, CPF: 811.251.601-44;

- Talyssa Oliveira Taques, CPF: 046.593.161-81.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 131766 Nr: 17778-72.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ. DE 

VEST. E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAJÚ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

JOSIMAR SANTOS VILAS BOAS, PUBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:12484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Vistos etc.

Para que possa ser analisado o pedido de fls. 362/364, deve o exequente 

manifestar expressamente se desiste ou não dos bens penhorados às fls. 

138/139, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente destes.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718597 Nr: 14498-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEZES ANALISE DE CREDITO LTDA, 

EVARISTO JOSE BARBOSA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1052751 Nr: 47744-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. DE O. MOURA COMÉRCIO - ME, SUELE 

CRISTINA OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 98/100, pleiteando o arresto 

por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização dos executados, 

consoante certidões de fls. 71 e 90.Aliados ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls.154/155, pelo 

exequente Banco Volkswagen S/A CNPJ 59.109.165/0001-49, e, para 

tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em 02/03/2016 - R$ 196.571,89 (cento e noventa e seis mil 

quinhentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: S. C. de O. Moura Comércio - ME (nome fantasia: Madeirart) – 

CNPJ nº 11.194.748/0001-99 e Suele Cristina Oliveira Moura–CPF nº 

030.243.901-38, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo(...) Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC.Após, intimem-se os executados, 

dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito com as 

citações dos executados(...) Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216994 Nr: 25736-41.2005.811.0041

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FW OPER VIAGENS TURISMO LTDA, WAGNER 

MANCINI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 77 e 80 tendo em vista que a suspensão disposta 

no art. 921, III do Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor 

não possui bens penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, 

visto que houve apenas um cumprimento de mandado na tentativa de 

localização de bens dos executados em 21/11/2005, uma busca de bens 

em Cartórios de Registro de Imóveis em 09/12/2005 e uma tentativa de 

penhora online que restou negativa em 03/08/2016, e logo pleiteou a 

suspensão da ação pela não localização de bens penhoráveis em 

09/12/2005, 23/08/2016, reiterando em 04/07/2017.

A presente ação foi distribuída em 30/06/2005 e decisão inicial em 

10/08/2005.

Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. Devendo o exequente buscar a satisfação de seu crédito, 

utilizando-se de todos os meios legais existentes.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833264 Nr: 38722-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimada para o cumprimento de sentença, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, certidão 

de fls. 69.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do CPC, que indicam o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições 

do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 70/71 do exequente Canopus 

Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ 68.318.773/0001-54, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até 22/05/2018, - R$ 10.552,50 (dez mil, quinhentos e cinquenta 

e dois reais e cinquenta centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Sonia Maria 

Ribeiro Machado, CPF n. 568,360.231-91, fls. 05, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta 

decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários.Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58412 Nr: 138-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVS Cidade Veículos Shopping Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 
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DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

I – Antes de analisar o pedido de fls. 409 e 412/413, intime-se o 

executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC, diante da 

manifestação do Sr. Defensor Público de fls. 407 e decisão de fls. 405.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076153 Nr: 58049-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Deixo de apreciar os pleitos de fls. 155/166 e 167/172, posto se tratar de 

ação de execução sentenciada, com Recurso de Apelação já recebido em 

decisão de fls. 152.

Assim, certifique-se o necessário em vista da decisão de fls. 152 e 

cumpra-se integralmente a mesma, especificamente o item III.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 237314 Nr: 6323-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, SÉRGIO PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2006, como 

já exposto em decisão de fls. 117, seguindo o Banco exequente em busca 

da satisfação do crédito há mais de 12 (doze) anos.

Antes da análise do pedido de fls. 118/121, intime-se o Banco exequente 

para manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ e como já determinado em decisão de fls. 117, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357650 Nr: 27974-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOBS & JACOBS LTDA, JOÃO SALIM DALE 

VEDOVE JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, diante da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução 

com cópia às fls. 116/122, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862976 Nr: 4016-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES -ME, 

CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16.331/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca das petições e 

documentos do executado de fls. 79 e 80/82, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820080 Nr: 26317-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETYANE LAURA PEREIRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 100, a citação por hora certa da executada, 

tendo em vista a certidão de fls. 51.

Desentranhe-se o mandado para o devido cumprimento, nos termos dos 

arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil.

II – Intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818474 Nr: 24814-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S. A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 
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no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 969242 Nr: 8991-34.2015.811.0041

 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): VALDIR RUELIS

 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: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do bem 

objeto do pedido.Acolho parcialmente os pedidos contrapostos do 

requerido, como segue:1. Mantenho os juros remuneratórios da cédula de 

crédito bancário aventada em 1,57% ao mês;2. Pela licitude, neste caso, 

mantenho a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada 

(cláusula 2ª, fls. 10);3. Excluo a comissão de permanência e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês (estes como contratados na cláusula 9ª) e, 

ainda, a correção monetária pelo INPC;4. Após a revisão do débito, desde 

o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerido, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964588 Nr: 6770-78.2015.811.0041

 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: FRANKLIN MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 Vistos etc.

Tendo em vista que há depósito nos autos, designo o dia 01/11/2018, às 

16:00 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045480 Nr: 44113-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 Vistos etc.

Diante da designação de audiência nos autos apensos da Ação Revisional 

de n. 6770-78.2015 (Código 964588), designo o dia 01/11/2018, às 16:15 

horas, para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem 

munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807937 Nr: 14393-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA NISSEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, LEILA MEJDALANI PEREIRA - OAB:128457/SP

 Vistos etc.

Com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, intimem-se as partes para 

se manifestarem acerca do cálculo retificado às fls. 263/265 e 

manifestação quanto à impugnação ao cálculo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, certifique-se o necessários e retornem os autos conclusos para 

análise da impugnação ao cumprimento de sentença, da manifestação do 

impugnado, dos cálculos do contador judicial e manifestações das partes.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833398 Nr: 38836-82.2013.811.0041

 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): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145649 Nr: 29932-68.2016.811.0041

 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): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 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: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT
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 Vistos etc.

Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, posto que devidamente intimadas as partes da decisão de fls. 192, 

ambos permaneceram silentes quanto à Recuperação Judicial, conforme 

certidão de fls. 194, sob pena de extinção da ação e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126684 Nr: 21586-31.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENES DA SILVA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânzila Lopes Olazar Reges 

- OAB:22079/O

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos e extratos de fls. 07v/45, 

mormente a perícia contábil, para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

requerido arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407579 Nr: 38839-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído à executada nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149001 Nr: 31232-65.2016.811.0041

 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: SONIA REGINA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CAROL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON JOSÉ DA SILVA 

BALDUINO - OAB:12072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

Intime-se a requerente/embargante para que traga aos autos o endereço 

correto dos demais requeridos/embargados, posto que os Avisos de 

Recebimento de fls. 94, 95 e 96 retornaram com motivo de devolução: não 

existe o nr., no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 277011 Nr: 4982-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA LINHAS AÉREAS LTDA, NELSON FREDERICO 

KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 Vistos etc.I – Diante dos documentos trazidos pelo Banco requerido às 

fls. 136/277, bem como da manifestação do patrono de fls. 284/285, 

determino o traslado dos mencionados documentos de fls. 136/277 aos 

autos da ação Revisional apensa de n. 3748/2008 (código 321144).II – 

Após o cumprimento do item I, desapensem-se os autos dos autos de 

códigos n. 334811, 271460 e 321144, tendo em vista que a presente ação 

trata apenas de execução de honorários advocatícios.III – Diante das 

manifestações do exequente, bem como dos dados indicados às fls. 285, 

expeça-se alvará ao exequente, da quantia incontroversa de R$ 2.316,68 

e seus acréscimos.IV – Cumpridos os itens anteriores, certifique-se o 

necessário, e remetam-se os autos à contadora judicial para o devido 

cálculo do débito dos honorários advocatícios, conforme sentença de fls. 

120/122, em vista das divergências entre as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.Ressalto que os referidos honorários arbitrados em valores 

fixos (fls. 120/122) possuem seu termo inicial para juros moratórios a 

partir do momento em que se verificar a exigibilidade da condenação 

(trânsito em julgado da sentença) e a correção monetária a partir da data 

de sua fixação.Neste sentido a jurisprudência: (...).”V – Vindo aos autos o 

cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.VI – Após, renove-se a conclusão.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334811 Nr: 5380-20.2008.811.0041

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA LINHAS AÉREAS LTDA, MARIA STELLA 

DE CASTRO E SILVA, JOSUE LUIZ DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, LEAL TADEU DE QUEIROZ - OAB:4039/MT, NELSON 

FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297, SIMONE APARECIDA MENDES 
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PEREIRA - OAB:5.019/MT, THATIANE LUIZA DE CASTRO E SILVA - 

OAB:OAB/GO 39940

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271460 Nr: 3017-94.2007.811.0041

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA LINHAS AÉREAS LTDA, MARIA STELLA 

DE CASTRO E SILVA, JOSUE LUIZ DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância do requerente às fls. 345, bem como para proceder à 

retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 321144 Nr: 22886-43.2007.811.0041

 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: MEGA LINHAS AÉREAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância das partes do cálculo às fls. 240/241 e 242/245, bem como 

para proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do 

ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042502 Nr: 42764-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 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.: 738814 Nr: 35410-33.2011.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA-EPP, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que o “ nùmero não 

existe”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1077444 Nr: 58936-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 3136-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAGB Construção Civil Ltda, CARLOS 

ALBERTO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:OAB/MT 12.541-A

 Vistos etc.

Indefiro os pedidos de fls. 207/ e 208, posto que decorridos 02 (dois) anos 

de suas manifestações, e a suspensão do andamento não tem o condão 

de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade 

de processos na secretaria.

Ressalto que a presente demanda foi proposta em 15/05/2000, 

prosseguindo o exequente em busca da satisfação de seu crédito há mais 

de 18 (dezoito) anos.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 132210 Nr: 18231-67.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRÉD.MÚTUO DOS LOJ.DO 

VEST.E CONF.CBÁ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA SPORTS FITNESS LTDA, JOSIMAR 

SANTOS VILAS BOAS, PÚBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO, MARCO CESAR ROSADA - OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 Vistos etc.

I – Diante dos documentos de fls. 234/304 e 305/380, defiro o pedido de 

item 1 de fls. 382/383.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como exequente Sicoob Credisul – Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda.

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2003, 

seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do crédito há mais 

de 15 (quinze) anos.

Antes da análise do pedido de fls. 382/383, intime-se o Banco exequente 

para manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893494 Nr: 25563-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT, Whashington Faria Siqueira - 

OAB:18071A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde a publicação verifico que consta 

erro nos dados cadastrais do patrono da parte executada, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para manifestar quanto ao ora constatado, sob 

pena de preclusão convalidando os feitos anteriormente publicados, bem 

como para intimá-lo da decisão de fls 114 para o devido cumprimento das 

determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito: Vistos 

etc.Tendo em vista o teor da certidão de fl. 113, dando conta da não 

intimação do banco para manifestar-se acerca do cálculo realizado pela 

Contadoria e tornando sem efeito a certidão de fl. 110, revogo o item I da 

decisão de fl. 111.Assim, intime-se banco executado para manifestar-se 

acerca do cálculo do débito realizado pela Contadoria às fls. 102/104, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, certifique-se.Em seguida, 

venham-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 346594 Nr: 16821-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA NETO-ME, SILVANA NETO

 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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1018597 Nr: 31210-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

(...)

Verificada a intenção do banco exequente de continuar cobrando por 

dívida que deveria ser extinta, notadamente por força da novação que 

resulta do plano aprovado, homologado e que vem sendo cumprido, 

configura-se a conduta temerária do exequente, uma vez que ciente do 

injusto, o que caracteriza litigância de má-fé, incorrendo nas penas 

previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por tais razões a condenação do banco exequente por litigância de má-fé, 

é medida que se impõe, nos termos dos artigos 80, I, V e VI, 81 e 774, II, 

todos do CPC.

Nesse sentido:

 "E litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato 

incontroverso e altera a verdade dos fatos, postergando o princípio da 

lealdade processual** (RSTJ 88/83 e STJ-RTJE157/225).".

Assim, condeno o banco exequente ao pagamento da pena pecuniária, 

consubstanciados de multa e indenização, que fixo em 1% (um por cento) 

e 20% (vinte por cento) do valor do débito exequendo, a título de litigância 

de má fé, consoante fundamentação acima, a qual reverterá a crédito da 

executada, como ressarcimento do prejuízo causado com o manejo 

temerário da presente execução.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024045-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA PATRICIA SILVA BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024045-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ALLANA PATRICIA SILVA BASTOS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 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 RENAULT/ MEGANE SD DYN, Ano Fabricação/Modelo 

2008/2009, Chassi 93YLM2M3H9J082465, RENAVAM 00971910340, Placa 

HTI-1116, Cor PRATA, 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. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 7. 

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 
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REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 20 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: 1015862-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER AUGUSTO SILVA PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 8 6 2 - 5 8 . 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: CLEBER 

AUGUSTO SILVA PEREIRA BARBOSA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de Cleber Augusto da Silva Pereira 

Barbosa. Deferida a liminar junto ao ID 14619430, o bem foi devidamente 

apreendido, consoante certidão de ID 14834478. Devidamente citado o 

requerido compareceu na Secretaria desta Vara, informando a dificuldade 

de contatar com a Defensoria Pública, ante a impossibilidade de contratar 

um advogado, pleiteando pela purgação da mora, com a juntada do 

comprovante de pagamento do valor integral dado à causa, bem ainda, 

postulando pelos benefícios da justiça gratuita e restituição do veículo, 

objeto da lide, consoante ID’s 14851041,1485155, 14851584 e 14852185. 

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. II – Anoto ainda que defiro 

os benefícios da Justiça gratuita ao requerido postulado junto ao ID 

14852185, ficando, pois, isento 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. III – 

Intime-se o requerido pessoalmente, para devidamente constituir advogado 

para patrocinar a causa, de forma a regularizar sua representação 

processual, no prazo de 10 (dez) dias. IV – Em seguida, intime-se o Banco 

requerente para que se manifeste sobre o valor depositado nos autos, 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, 20 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1026666-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA (ADVOGADO(A))

DIRCE GRANJEIRO DUQUE COSTA (EMBARGANTE)

CLEOMAR JOSE DA COSTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1026666-85.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CLEOMAR JOSE DA COSTA, DIRCE GRANJEIRO DUQUE 

COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intimem-se os embargantes para, no prazo legal, 

emendar a inicial, incluindo no polo passivo o requerido que consta na 

ação principal como beneficiário da indisponibilidade do bem, de forma a 

cumprir o disposto no art. 677, §4º, do CPC. No mesmo prazo, os 

embargantes deverão juntar o comprovante de recolhimento das custas e 

da taxa judiciária, tudo sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1016982-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1016982-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADUNEMAT - ASSOCIACAO 

DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECAO SINDICAL DO ANDES-SN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Por meio da decisão proferida em 5/7/2018 (id. 13996689), o Juízo 

designou audiência de conciliação para o dia 28/8/2018, às 9hs. Citada, a 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT acostou aos autos 

contestação (id. 14318812), por meio da qual, manifestou não ter 

interesse na conciliação, sob os seguintes argumentos: “... Mormente o 

art. 3º, §3º do CPC prever métodos de solução consensual de conflitos, 

no caso, a parte ré manifesta seu desinteresse na presente audiência, por 

se tratar de matéria que envolve a indisponibilidade do interesse público, 

não comportando eventual opção para realização de audiência de 

conciliação (art. 319, inciso VII, do CPC). Para tanto, requer, desde já, 

desse r. Juízo a retirada de pauta da presente audiência conciliatória” 

(sic). Não obstante a ré Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT tenha manifestado desinteresse na conciliação, postulando sua 

dispensa de aludida audiência, tal pleito não merece guarida, tendo em 

vista que, para se dispensar a ré e, por conseguinte, cancelar a audiência 

designada é necessário que todas as partes não tenham interesse na 

conciliação (art. 334, §4º, I, do CPC), o que não é o caso dos autos, uma 

vez que o corréu Estado de Mato Grosso nada postulou. Desse modo, 

indefiro o pedido da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e 

mantenho a audiência designada para a data de 28/8/2018, às 9hs. Desde 

já consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes na 

audiência designada, será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC. 

No mais, aguarde-se a realização da audiência aprazada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1016982-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1016982-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADUNEMAT - ASSOCIACAO 

DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECAO SINDICAL DO ANDES-SN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Por meio da decisão proferida em 5/7/2018 (id. 13996689), o Juízo 

designou audiência de conciliação para o dia 28/8/2018, às 9hs. Citada, a 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT acostou aos autos 
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contestação (id. 14318812), por meio da qual, manifestou não ter 

interesse na conciliação, sob os seguintes argumentos: “... Mormente o 

art. 3º, §3º do CPC prever métodos de solução consensual de conflitos, 

no caso, a parte ré manifesta seu desinteresse na presente audiência, por 

se tratar de matéria que envolve a indisponibilidade do interesse público, 

não comportando eventual opção para realização de audiência de 

conciliação (art. 319, inciso VII, do CPC). Para tanto, requer, desde já, 

desse r. Juízo a retirada de pauta da presente audiência conciliatória” 

(sic). Não obstante a ré Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT tenha manifestado desinteresse na conciliação, postulando sua 

dispensa de aludida audiência, tal pleito não merece guarida, tendo em 

vista que, para se dispensar a ré e, por conseguinte, cancelar a audiência 

designada é necessário que todas as partes não tenham interesse na 

conciliação (art. 334, §4º, I, do CPC), o que não é o caso dos autos, uma 

vez que o corréu Estado de Mato Grosso nada postulou. Desse modo, 

indefiro o pedido da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e 

mantenho a audiência designada para a data de 28/8/2018, às 9hs. Desde 

já consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes na 

audiência designada, será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC. 

No mais, aguarde-se a realização da audiência aprazada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 823954 Nr: 30032-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT

 CERTIFICO e dou fé, em cumprimento a r. decisão de fl. 172 que, remeto o 

feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de intimar o patrono do 

Exequente, para querendo, no prazo legal, manifestar-se no feito 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1147995 Nr: 30791-84.2016.811.0041

 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): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), 

Maria Dias de Moraes e Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - 

OAB:PROC., ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, MARCUS ANTONIO 

DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 "Vistos, etc. (...)Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, 

diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato 

administrativo emanado pelo Poder Legislativo Estadual, que concedeu a 

indevida efetividade no serviço público à requerida Maria Dias de Moraes e 

Cruz, ao transformar seu emprego celetista em cargo estatutário (Ato 

OMD 027/90); bem como, declarar a nulidade, por arrastamento, de todos 

os atos administrativos subsequentes, sobretudo o Ato n.º 604/03, que 

enquadrou a requerida no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio. 

Condeno a requerida Maria Dias de Moraes e Cruz 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 Maria Dias de Moraes e Cruz, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

OMD 027/90 e Ato n.º 604/03, 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 abra-se vista ao representante do 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002670-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

I. M. D. S. (REQUERENTE)

O. G. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. V. L. (REQUERIDO)

L. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1002670-58.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 20 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019502-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. R. M. (ADVOGADO(A))

M. D. A. G. (REQUERIDO)

 

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 : 

1019502-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SAULO MARCIO LOUREIRO 

MARTINS REQUERIDO: MICHELEM DE ARRUDA GOMES Vistos etc. Defiro o 

pedido constante do id 14709431. Designo sessão de mediação, para o 

dia 20 de setembro de 2018 às 13:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Intime-se a requerida, na pessoa de seu procurador. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006185-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1006185-04.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da justificativa apresentada pelo 
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executado, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 20 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017419-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. B. D. C. (AUTOR(A))

C. O. D. R. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. S. (RÉU)

J. G. M. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017419-80.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 20 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003537-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (ADVOGADO(A))

ELIZA MARTINS MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gabriel monteiro (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003537-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZA MARTINS MONTEIRO RÉU: 

GABRIEL MONTEIRO Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 14634898, para 

levantamento das quantias necessárias ao pagamento dos débitos 

tributários, devidamente comprovados por meio das guias que o 

acompanha, cujos pagamentos deverão ser comprovados, dentro do 

prazo de vencimento respectivo. EXPEÇA-SE o necessário alvará 

eletrônico, para transferência em conta a ser informada, no prazo de 05 

(cinco) dias. Outrossim, INTIME-SE a parte autora, para que regularize a 

renúncia de direitos hereditários, realizada pelos herdeiros, em favor do 

monte, assim como, para que junte as certidões negativas de débitos, 

perante às Fazendas Públicas, conforme já determinado na decisão de id. 

13880631. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 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.: 1011258 Nr: 28128-02.2015.811.0041

 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: MDLF, TBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIF, EDMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1011258

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fls. 179/180, verifica-se que não 

assiste razão à digna Procuradoria do Estado em postular pela juntada de 

guia, uma vez que o documento de arrecadação de fl. 169, foi expedido 

pelo órgão fazendário, o que leva ao entendimento de que houve 

concordância com o valor atribuído aos bens.

Consigno que eventual dissonância entre valor tributário devido poderá 

ser perseguido pela douta Procuradoria, através de mecanismos legais 

existentes.

Por outro lado, mediante pesquisa no sistema RENAJUD, constata-se a 

existência de um veículo VW/GOL 1.0, 2010/2011, placa NPJ9545, em 

nome da de cujus Maria de Lourdes Francisca, o qual não constou do seu 

arrolamento, e que conta com débitos pendentes de IPVA, o que se 

verifica da certidão de fl. 172.

A busca de veículos em nome de Isac Franscisco restou negativa, 

conforme extrato que a esta acompanha.

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente, os pedidos de fls. 179/180.

INTIME-SE a interessada para que junte aos autos a certidão negativa de 

débitos, perante à Fazenda Pública Estadual, referente à quitação do 

IPVA, em nome de Maria de Lourdes Francisca, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ressalta-se que, o levantamento dos valores pendentes de recolhimento 

constitui providência da parte.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024797-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA COSTA AMARO (REQUERENTE)

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIA DA COSTA AMARO (INVENTARIADO)

JANICE DA COSTA AMARO (INVENTARIADO)

ADEMAR DA COSTA AMARO JUNIOR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024797-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VERA LUCIA DA COSTA 

AMARO INVENTARIADO: JANICE DA COSTA AMARO, GILVANIA DA 

COSTA AMARO, ADEMAR DA COSTA AMARO JUNIOR Vistos, etc. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

sua revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento 

dos pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao 

disposto nos arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio como inventariante Vera 

Lúcia da Costa Amaro, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos 

termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo 

prazo, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido, ADEMAR 

FELINTO AMARO, CPF nº 171.386.129-15, Filiação: Pedro Amaro da Silva 

e Severina Felinto da Silva. Proceda-se, também, pesquisa junto ao 

RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Por 

fim, havendo testamento ou interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito
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2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025969-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANDRI (ADVOGADO(A))

MARILDA BRUM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO PAVÃO SENGER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento da diligência para cumprimento da carta precatória, no prazo 

legal. Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007818-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA RODRIGUES ESTRAL (REQUERENTE)

LUCIANO PEDROSO DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL (REQUERIDO)

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: 1007818-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ELENA RODRIGUES ESTRAL REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO NOBREGA ESTRAL Vistos etc. Acolho a emenda. Defiro o 

pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Maria Elena Rodrigues 

Estral, como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer perante este Juízo no dia ---03 de 

outubro de 2018, às 14h00min para ser entrevistado. Após a audiência, 

poderá o requerido impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Código de Processo Civil. No ato da citação, o 

ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Notifique-se o douto Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012562-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. J. B. (AUTOR(A))

A. M. A. C. D. C. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012562-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RENE CRUZ JUNQUEIRA BARBOUR RÉU: RENE JUNQUEIRA BARBOUR 

Vistos etc. Trata-se de ação Revisional de Alimentos, proposta René Cruz 

Junqueira Barbour, representado por sua genitora Ana Maria Affi Coelho 

da Cruz, em face de René Junqueira Barbour, devidamente qualificados 

nos autos. Após decisão inaugural, bem como do Agravo de Instrumento, 

a parte requerente solicitou que declinasse competência à 1ª Vara 

Especializada de Violência e Familiar Contra a Mulher desta Comarca. 

Diante do exposto, e para que não haja decisões conflitantes, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos, a 1ª Vara Especializada de Violência e 

Familiar Contra a Mulher desta Comarca, que se encontra a ação processo 

nº 2853-77.2017.811.0042. Procedam-se as baixas e anotações legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019618-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

TANIA ELIZABETH DIAS CESAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA PORTELLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003458-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

ODILA MARIA DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

ISA BACCHI COVER (ADVOGADO(A))

ERICA DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO DE SOUZA WATZEL (REQUERIDO)

 

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 
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da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, dando integral 

cumprimento a decisão proferida no ID 12989036. Cuiabá, 20 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015825-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (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. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320) do Código de Processo Civil, neste caso, documentos pessoais 

da requerente. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015959-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

JUELMA DE ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - 987.469.871-34 (PROCURADOR)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - 733.926.341-15 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Juelma de Araújo e Silva e Reinaldo Silva dos Santos, 

propuseram a presente Ação Consensual de Dissolução de União Estável 

c/c Partilha de Bens. Da mesma forma como as pessoas precisam, 

perante o Tabelião, provar a inexistência de impedimento para se casarem, 

também é necessário a demonstração da ausência do impedimento, 

perante o juiz, para que ele possa reconhecer e dissolver a união estável. 

A Escritura Pública qualifica a requerente como separada judicialmente, 

sendo assim, será necessário juntar certidão de casamento da requerente 

Sra. Juelma de Araújo e Silva, devidamente averbada com separação ou 

divórcio, bem como a prova do estado civil do requerente, ou seja, 

certidão de nascimento ou casamento. Se figurar no documento ainda 

como casados, devem emendar a inicial com os nomes e endereços para 

que sejam citados, considerando o interesse jurídico. Assim, concedo o 

prazo de até 15 (quinze) dias para a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, com a conseqüente extinção do processo, sem julgamento 

de mérito. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014544-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. (AUTOR(A))

A. D. A. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. R. (RÉU)

 

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. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, cópia da sentença que fixou a obrigação 

alimentícia objeto desta ação, porque para revisar uma obrigação é 

necessário primeiro provar que ela existe. Se a sentença foi de natureza 

meramente homologatória, dever acompanhar também os termos do 

acordo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014280-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVAM VENEGA LISBOA (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. José Estevam Venega Lisboa 

propôs Ação de Divórcio Direto Litigioso em face de Nilda de Freitas Café 

Lisboa aduzindo que casou com a requerida em 13 de novembro de 2009, 

sob o regime de comunhão parcial de bens, dessa relação não advieram 

filhos, nem bens, e se encontram separados há aproximadamente 04 

(quatro) anos. É o relatório. D E C I D O. Com a alteração da Constituição 

da República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a 

lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há 

mais o requisito temporal para decretar o divórcio, restando necessário 

apenas demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, 

nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem 

mesmo a discordância do outro, uma vez que se trata de direito 

potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do 

seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual não há 

necessidade sequer de proceder à citação, visto que seria ato 

simplesmente dispendioso, sem qualquer utilidade, já que esta ação é 

simplesmente de divórcio e contra tal pedido será inútil qualquer oposição 

da outra parte. Se eventualmente ela pretender discutir outras questões, 

poderá propor ação específica. Quanto ao nome da requerida, embora a 

petição inicial seja enfática no sentido de que ela voltará a usar o nome de 

solteira, a questão não é bem assim, porque à luz do art. 1.571, § 2º, do 

Código Civil, é facultado ao cônjuge manter o nome de casado, sem 

exceções, haja vista, que o nome constitui direito personalíssimo (Código 

Civil, art. 11) ou da personalidade. Assim, o sobrenome do requerente, 

incorporado ao nome da requerida não pode ser retirado, senão pela 

própria vontade dela que, se assim desejar, poderá a qualquer tempo 

solicitar nestes mesmos autos. Ante o exposto, e dispensada a 

manifestação do Ministério Público, por ausência de interesse público ou 

de incapaz, julgo procedente o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se carta de intimação à 

requerida – para o endereço declinado na inicial – com cópia da petição 

inicial e também desta sentença, para conhecimento. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Defiro às partes a gratuidade da Justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014660-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA EVANGELISTA GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FAUSTO PEREIRA BORGES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Benedito Fausto Pereira 

Borges Filho e Ana Paula Evangelista Gonçalves Borges aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual c/c Alimentos e Partilha de Bens pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo - 

ID 13427952. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de divórcio 

consensual, direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que pode 

ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges. A 

certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. 

Entretanto, uma ressalva é necessária, esta sentença não está atribuindo 

ou certificando a propriedade do veículo modelo Logan, descrito no item 1 

- ou seja, um veículo, marca Renault, Placa PYG 4932, ante a ausência de 

documento em nome dos requerentes, motivo pelo qual estão 

resguardados eventuais direitos de terceiros. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012132-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (REQUERENTE)

K. M. T. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA AGUIAR DO AMARAL OAB - 206.982.161-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (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 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. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011922-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA (ADVOGADO(A))

KAMILA LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN SNICHELOTTO (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 SENTENÇA Vistos. Kamila Lima Ribeiro e Kelvin 

Snichelotto ambos devidamente qualificados, propuseram a presente Ação 

de Homologação de Acordo Extrajudicial no qual dispuseram sobre 

alimentos, guarda e visitas, à filha Bella Lima Snichelotto. É o breve 

relatório. D E C I D O. No caso, verifica-se que as partes são legítimas e o 

acordo deduzido na inicial atende as exigências legais e aos interesses da 

menor, não havendo óbice para a sua homologação. Assim, homologo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado – ID 

13031945, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

necessário e arquive-se. Defiro aos requerentes a gratuidade da Justiça. 

P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011826-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

VINICIUS POTRICH DE SOUZA MACEDO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011826-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VINICIUS POTRICH DE SOUZA 

MACEDO GONCALVES Vistos. Vinicius Potrich de Souza Macedo 

Gonçalves devidamente qualificado, formulou o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados junto 

a Caixa Econômica Federal, referente a retenção do FGTS da conta 

vinculada do Sr. Eduardo Luis Macedo Gonçalves, decorrentes de vínculo 

que mantinha junto a empresa Tim Celular S/A, sob os fundamentos 

lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos 

comprovam que o requerente tem legitimidade para formular este pedido, 

visto que é o beneficiário da pensão alimentícia que ficou retida. Portanto, 

dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos 

valores creditados, referente ao FGTS mantida junto a Caixa Econômica 

Federal, decorrentes do vinculo empregatício que mantinha junto a 

empresa Tim Celular S/A, em favor do requerente Vinicius Potrichde Souza 

Macedo Gonçalves, sem necessidade de prestar contas. 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. Após, arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Defiro ao postulante a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011677-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SOARES CINTRA BELEM (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR CINTRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, ROSANE SOARES CINTRA 

BELÉM devidamente qualificada, propôs o presente Pedido de Alvará 

Judicial para o fim de levantamento e saque de verbas rescisórias, bem 

como do montante da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

do Fundo de Participação PIS-PASEP, restituição do Imposto de Renda, 

saldos bancários de caderneta de poupança e fundos de investimentos de 

valores que eventualmente existam, deixados pelo seu falecido genitor, 

ODENIR CINTRA, em razão do falecimento deste, ocorrido em 18.12.2017, 

conforme atestado de óbito. É o breve relatório. D E C I D O. A inicial veio 

instruída com fotocópias de documento pessoal da requerente, certidão de 

óbito do de cujus, extrato dos créditos, e, ainda, da renúncia dos outros 

herdeiros. Analisando detidamente os autos, extrai-se que o falecido 

senhora Odenir Cintra deixou saldos que não foram recebidos em vida, de 

sorte que agora, a legitimidade para o recebimento é da promovente, 

juntamente com outros herdeiros. No entanto, verifica-se que os outros 

filhos não têm interesse no recebimento de suas cotas partes, tanto que 

renunciaram, como pode ser visto nos autos. Portanto, dessa forma, 

estando satisfeitas as exigências legais, apesar de constar documentos 

pessoais dos outros herdeiros, defiro o pedido de alvará formulado na 

inicial, com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.858/80, autorizando o levantamento 

e saque dos valores porventura creditados, da titularidade de Odenir 

Cintra. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará e 

arquive-se. Sem custas, eis que defiro o pedido de gratuidade. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012574-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CLEIA ROCHA DA CONCEICAO VITOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabiano de Carvalho Vitor (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1012574-05.2018.8.11.0041. AUTOR: MARTA CLEIA ROCHA DA 

CONCEICAO VITOR RÉU: FABIANO DE CARVALHO VITOR 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 a relação de 

parentesco entre os infantes e o requerido, nos termos do art. 4º da Lei 

5.478/68, defiro os alimentos provisórios aos filhos menores Yan Rocha 

Vitor e Enzo Rocha Vitor, que arbitro, por ora, em 2/3 (dois terços) 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. Oficie-se a Empresa Ericsson Telecom S..A., 

requisitando-se informações circunstanciadas, acerca da existência de 

eventual vinculo empregatício do demandado, bem como o valor da sua 

remuneração. Faça constar o prazo de até 30 (trinta) dias, para a vinda 

dos esclarecimentos. Em caso positivo, oficie-se a empresa empregadora, 

para que, proceda ao desconto dos alimentos, ora fixados, em folha de 

pagamento do demandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

carta rogatória para citação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010902-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANNY KAROLLYNNY PINHO DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LANNY KEWILLYN PINHO DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

JOZYLENE PINHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ CHAVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Em análise da inicial e 

documentos acostados, verifico que Laianny nasceu no dia 27.10.1999 e 

Lanny nasceu no dia 29.01.1998, de forma que ambas já atingiram a 

maioridade, e por isso não podem nem ser assistidas pela mãe, quanto 

mais representadas, a não ser que sejam incapazes, assim declaradas 

pela Justiça, devidamente comprovado. Aliás, vejo que a inicial foi 

elaborada no dia 24.04.2018, quando já haviam atingido a maioridade, e 

mesmo assim na inicial consta que estariam representadas pela mãe, que, 

já sem legitimidade, outorgou o instrumento de procuração incorretamente, 

que inclusive não atendeu a todos requisitos formais do art. 654, § 1º, do 

Código Civil. Por todas essas irregularidades determino a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) 

proceder a juntada dos instrumentos de procuração outorgados pelas 

próprias requerentes, com todos os requisitos do dispositivo acima 

informado, e b) substituir, se for o caso, a declaração de hipossuficiência 

ID 12881346 que também elaborado incorretamente em nome da mãe das 

requerentes. Atendidas as exigências, conclusos para o devido despacho 

de impulso. Não atendidas, certifique-se e conclusos para indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011919-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

CELINA DA SILVA HERMOGENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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. Somente é possível o reconhecimento da união estável se 

não houver causas de impedimentos, conforme dicção do art. 1.723, § 1º, 

combinado com o art. 1.521, todos do Código Civil. Portanto, venha aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

documento que prove o estado civil dos requerentes, demonstrando, a 

inexistência de óbice ao pedido de reconhecimento da união estável 

(Código Civil, art. 1.723, § 1º). Se por acaso constar o estado civil casado, 

deverá qualificar devidamente o cônjuge, para ser citado. Sem prejuízo a 

deliberação supra, saliento ao subscritor da inicial, que tratando de ação 

consensual as partes não são requeridas e sim requerentes, além disso, 

recomendo que doravante faça juntada corretamente individual dos 

documentos, a fim de facilitar a celeridade e análise por este Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012976-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA ELAINE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

ANNA RITA FERREIRA CORTEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEB DIEGO RAMOS DE LIMA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Em petição de 13810641, a 

Advogada renunciou ao mandato procuratório, entretanto, esse 

procedimento não está em conformidade com a norma legal, visto que a 

petição deveria estar acompanhada de prova de que a outorgante foi 

notificada. Essa é uma incumbência do advogado; não da Justiça. 

Portanto, intime-se a subscritora da referida peça, para sanar a 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de indeferimento a 

inicial, pois enquanto não regularizada a renúncia, continua como 

advogada da parte. A propósito, verifico que a requerente está pedindo 

apenas separação judicial, quando poderia, nos termos do art. 226, § 6º 

da Constituição Federal, requerer o divórcio direto. Se assim pretender, 

poderá emendar a inicial nesse sentido. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012728-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. P. S. (ADVOGADO(A))

J. P. D. S. (REQUERENTE)

J. M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1012728-23.2018.8.11.0041. Vistos. JOSIANE MALDONADO MALINOSKI 

DE SOUZA e JADER PEREIRA DE SOUZA aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo - ID 13155285. É o relatório. D E C I D O. 

Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. A requerente voltará a usar o 

nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014553-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. F. (REQUERENTE)

S. C. D. S. (REQUERENTE)

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014553-02.2018.8.11.0041. Vistos. EDNA SOARES FERREIRA CURITIBA 

(a inicial grafou incorretamente com nome de solteira – vide certidão de 

casamento) e SAYMON CURITIBA DOS SANTOS aforaram Ação de 

Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo - ID 13412927. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. A requerente voltará a usar o 

nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Atentar para o fato de 

que o nome da requerente está grafado incorretamente na inicial. Defiro 

aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019934-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. S. D. R. (ADVOGADO(A))

S. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. G. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Verifico que o montante do 

patrimônio é totalmente incompatível com a presunção de insuficiência de 

recursos para pagamento das custas processuais. Portanto, deve ser 

comprovada a insuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e art. 5º, 

inciso LXXIII da CF), no prazo de 15 (quinze) dias. Verifico, ainda, que os 

bens foram apenas discriminados sem atribuição de seus valores, o que é 

necessário para, se for o caso, proceder ao registro do formal de partilha 

à margem das matrículas. Além disso, o valor da causa deverá 

compreender a soma dos valores dos bens a serem partilhados, mais o 

valor correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, propostas pelo 

autor. Outrossim, no que tange ao acordo referente alimentos aos filhos 

Fernando Lima Gama Neto e Maria Luísa Martins Gama, observo que não 
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ficou estipulado valor fixo a ser pago mensalmente. Ao contrário disso, 

relata a inicial item III -e- Da Prestação de Alimentos de Forma “IN Natura” e, 

embora seja possível esse acordo, em caso de descumprimento, eventual 

execução torna-se trabalhosa e morosa, podendo surgir discussões se 

os gastos apresentados seriam necessários, se realmente foram 

realizados em benefício dos filhos etc. Concedo o prazo de até 15 

(quinze) dias para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, com a 

conseqüente extinção do processo, sem julgamento de mérito. Em 

havendo petição sanando as irregularidades, ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022765-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. P. (ADVOGADO(A))

A. G. D. O. (EXEQUENTE)

K. P. P. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE OLIVEIRA GOMES OAB - 056.042.381-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. O. (EXECUTADO)

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, distribuído por sorteio para 

esta Segunda Vara de Família e Sucessões. Com efeito, nos termos do 

art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o juízo que decidiu a causa 

no primeiro grau de jurisdição é o competente para o processamento do 

pedido de cumprimento de sentença. Diante do exposto, declino a 

competência para o processamento desta ação e, em consequência, 

determino que este processo seja redistribuído para o ilustre Juízo da 

Quinta Vara de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 106512 Nr: 231-19.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, ILB, IMDC, SMBV, CMBS, N, ERDS, BB, NRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290, 

CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290-A/MT, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - 

OAB:59.750 - MG, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, JULIAN DAVIS 

- OAB:6998, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP, SAVIO FARIA NEVES - 

OAB:89267/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1280758 Nr: 2068-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA ROSA BACCILI, ISIS LETICIA BACCILI, 

CRISTINA MIRANDA BACCILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BACILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - OAB:59.750 - MG, 

LUCIANA SILVA PEREIRA - OAB:108878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290-A/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1075098 Nr: 57558-96.2015.811.0041

 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: ROMEL LUIZ DOS SANTOS, MARA RUBIA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT, JOSE GRANJA DE SOUZA - OAB:12343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar o inventariante a manifestar dentro do prazo de 

15 dias. Concomitantemente, impulsiono o presente feito para fins de 

expedir o Mandado de Citação à Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 327646 Nr: 678-31.2008.811.0041

 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: ELIANE MONICA PARO, A. L. P. M, ELIANE MONICA 

PARO, JULIANA CAMPOS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:9.731-E, ROZANE DA ROSA 

CACHAPUZ - OAB:20.543-A, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeça-se segunda via do alvará de fl. 339, nele consignando o prazo de 

validade de 6 (seis) meses.

Após, dê-se vista ao nobre Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 367614 Nr: 5691-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRPM, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSM

 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:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (cinco) dias

Nome do intimando:Lucas Ryan Paulino Moraes representado por sua mãe 

Aline Paulino da Silva

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 359076 Nr: 29188-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR, LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DA SILVA - OAB:5322-A, 
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CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO 

JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS 

- OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (cinco) dias

Nome do intimando:Matheus Matos Ribeiro representado por sua mãe 

Lizene Márcia de Matos

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764481 Nr: 17133-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVFDC, VALDILENE SANTOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PAULO ROSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE 

MINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (cinco) dias

Nome do intimando:Letícia Vitória Freitas da Cruz representada por sua 

mãe Valdilene Santos de Freitas

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 866124 Nr: 6473-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLDN, MELDN, MLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REIS SILVA DE MORAES - 

OAB:13.143/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16.528/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (cinco) dias

Nome do intimando:Marcos Vinicius Luiz de Nazaré representado por sua 

mãe Maria Eduarda Luiz de Nazaré

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 742268 Nr: 39148-29.2011.811.0041

 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: JDSLJ, HDSL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELIANA FERREIRA NEVES - OAB:10474, JESSYKA 

LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIA - OAB:16.296, JESSYKA 

LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - OAB:16.296/MT, KATIA 

REGINA SANTANA NUNES - OAB:15.510/MT, MARIA EDUARDA 

RAMAL.HO QUEIROZ - OAB:OAB/MT 17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca do 

CD acostado aos autos, bem como aceca do teor do ofício, dentro do 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1262822 Nr: 25368-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA TAKESAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUMIKO NOMURA TAKESAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA P. V. DE 

MORAES - OAB:13582

 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 762432 Nr: 14954-28.2012.811.0041

 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: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15 (quinze) dias

Nome do(a) Citando(a):Odenil Alves da Silva

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho: Processo nº. 14954-28.2012 – Código 762432

 Vistos.

 Acolho a cota de fl.120.

 Proceda-se com a realização do estudo psicossocial na residência da 

genitora da requerida, no prazo de 60 (sessenta) dias.

 Expeça-se Carta Precatória.

 Com o a juntada do relatório, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, a começar pela parte requerente.

 Após, ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 705209 Nr: 39836-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRF, BHGF, BHRF, LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (cinco) dias

Nome do intimando:Luiz Henrique Ribeiro de França, Bruno Henrique 

Gonçalves de França e Breno Henrique Ribeiro França representados por 

sua mãe Laudenice Ribeiro Gonçalves

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1048951 Nr: 45891-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFSSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15 (quinze)

Nome do(a) Citando(a):Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos. Considerando os esclarecimentos de fls. 60/61, 

e ainda, a vontade comum das partes em pôr fim ao relacionamento 

conjugal, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre as partes, nos termos dos artigos 487, III, 

"a" e 356, II, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, 

certifique-se e expeça-se o mandado de averbação. Cite-se o requerido 

por edital, para, querendo, contestar os demais termos da ação, nos 

moldes da decisão de fl. 20. Decorrendo o prazo sem manifestação, 

certifique-se e intime-se pessoalmente a doutora Gislaine Figueira Desto, 

douta defensora pública, que nessa oportunidade nomeio como curadora 

especial ao demandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Ana Carla Costa Curvo de Magalhães

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 757820 Nr: 10028-04.2012.811.0041

 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: MARCOS JOSÉ DA SILVA, ELIZABETH LONDON DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de divórcio desarquivada em razão do requerimento 

formulado na petição de fls. 179/182, na qual o seu subscritor requer a 

juntada de documentos atendendo determinação deste juízo.

Contudo, analisando o caderno processual, verifica-se que não houve 

qualquer determinação nesse sentido.

Importa observar, ainda, que atendendo pedido do requerente, foi 

autorizada à fl. 167 a retificação do formal de partilha (fl. 175), em 

conformidade com a nota de devolução do 7º Serviço Notarial e Registral 

de Imóveis, juntada à fl. 105.

Diante do exposto, intime-se o subscritor da petição de fl. 179 para que 

esclareça o requerimento nala formulado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, retorne o processo ao arquivo.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029641-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. A. (REQUERENTE)

D. M. C. A. (REQUERENTE)

S. C. T. D. S. (REQUERENTE)

S. M. G. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

J. M. T. A. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1029641-17.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: PEDRO ERALDO 

DUARTE AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: DELZIMAR MARQUES 

COSTA AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA 

SILVA Endereço: QUADRA 6 CONJUNTO H, SOBRADINHO, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 73025-068 Parte Ré: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA PEDRO ERALDO DUARTE AMORIM E 

DELZIMAR MARQUES COSTA AMORIM COMO CURADORES, DA 

INTERDITADA JULIANA MARQUES TEIXEIRA AMORIM, 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. 1029641-17.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição com pedido de tutela de urgência movida por Pedro Eraldo 

Duarte Amorim, Delzimar Marques Costa Amorim e Sylvio César Teixeira 

Amorim, em face de Juliana Marques Teixeira Amorim, todos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerida é portadora 

de transtorno bipolar (CID 10 – F.29 e F31) e que por conta da doença 

vinha apresentando quadro clínico preocupante nos últimos anos, 

inclusive, mesmo fazendo uso de medicamentos regularmente, começou a 

apresentar alteração de comportamento e de sono, condições essas que 

fizeram com fosse demitida do emprego em que trabalhava, após uma 

crise psicótica. Esclarecem que a Requerida sempre teve crises com 

menos intensidade, as quais são controladas por medicamentos e que a 

mesma sempre fez acompanhamento para depressão e insônia crônica. 

Informam que em julho/2016 a Requerida teve uma crise psicótica 

gravíssima no local de trabalho onde residia em Brasília/DF, fazendo com 

que seus pais, ora Requerentes, a trouxessem para residir com eles nesta 

Comarca, para acompanhar e propiciar um tratamento adequado à mesma, 

tendo em vista que o Requerente/Cônjuge da Requerida, não dispunha de 

tempo e nem condições financeiras para arcar com a medicação da 

Interditanda. Narram que a Requerida tem delírios ao ponto de não saber 

seu nome e/ou reconhecer os próprios pais e até mesmo saber onde 

reside. Dessa forma, pedem seja decretada a interdição da Requerida com 

suas nomeações como curadores. Instruíram o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência de 

entrevista, Id n. 10493634, a Interditanda foi entrevistada, respondeu 

parcialmente e com dúvidas o que foi perguntado. Os Requerentes 

esclareceram que a Interditanda é totalmente dependente de todos os atos 

para sua manutenção e exige cuidados 24 (vinte e quatro) horas, pois 

embora medicada, não se pode deixa-la sozinha, uma vez que ela pode 

sair e não conseguir voltar. Noticiaram, ainda, que ela possui momentos de 

crise, em que fica nervosa e agressiva. Na mesma oportunidade, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para impugnação, antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela, nomeando os Requerentes, Pedro Eraldo 

Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores provisórios 

da Interditanda e determinada outras providências. Observa-se que, 

embora em audiência, tenha sido nomeado perito para atestar quanto a 

capacidade da Interditanda, os Requerentes apresentaram nos autos 

laudo pericial, resposta aos quesitos e histórico clínico, emitido por perito 

diverso do nomeado por este Juízo, Id n. 11446636, Id n. 11446656, pág. 2 

e Id n. 11446677, não tendo sido solicitada sua substituição. Não houve 

apresentação de impugnação pela Requerida, Id n. 11502881. Laudo 

pericial acostado sob o Id n. 8078514. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, a fim de que sejam nomeados os Requerentes, 

Pedro Eraldo Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores 

da Interditanda, Id n. 11606018. O d. Curador nomeado apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 11633785. Intimados os Requerentes 
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para complementarem o exame pericial de Id n. 1144667, estes informaram 

que não há complementação a ser feita, em razão de que o mesmo é a 

transcrição do laudo manuscrito pelo Dr. Alberto carvalho de Almeida, 

ambos juntados em conjunto no Id nº. 11446677. Relatei. Fundamento e 

Decido. Antes de tudo, necessário registrar que não é assertiva a 

substituição de perito pela parte sem antes haver ciência do Juízo. 

Todavia, para fins de aproveitar o ato praticado e considerando que os 

peritos Dr. Alberto Carvalho de Almeida, inscrito no CRM/MT n. 1147, Perito 

Médico pela Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, e o Dr. Antônio 

Carlos de C. Reiners – Médico Psiquiatra – inscrito no CRM – 964, Id n. 

11446656, pág. 2 e Id n. 11446636, estão habilitados para fornecer laudo 

médico, para fins de não trazer prejuízos à parte, passo a analisar o 

mérito. 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 eles são genitores e 

esposo da Interditanda, Id n. 10019396. 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. 11446656, pág. 

2, conclusiva no sentido de que: “... parece que o diagnóstico mais 

condizente no momento é de Esquizofrenia (CID 10 F20), doença crônica e 

em sua maioria incapacitante. No momento está totalmente incapaz ...”. 

Outrossim, foi, ainda, atestado pelo Dr. Antônio Carlos de C. Reiners – 

Médico Psiquiatra – CRM – 964 – que a Requerida encontra-se 

incapacitada para os atos da vida civil (...), salientando que os 

medicamentos ministrados até o momento não foram eficazes, pois risco 

de crise psicótica é sempre presente. 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- pai e mãe - da Interditanda, os quais, 

segundo noticiado, estão assistindo a filha, 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) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Juliana 

Marques Teixeira Amorim até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora nas pessoas de seus genitores Pedro Eraldo 

Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, 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 demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarão, 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 à curatelada, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

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 dos Curadores (pai e 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, 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. Diante do acima decidido, oficie-se, com urgência, ao IML – 

Instituto Médico Legal, solicitando o cancelamento da perícia agendada 

para 30/07/2019. 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 3 9 5 6 1  1 8 0 5 0 7 1 6 3 8 3 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 0 5 2 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002053-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (ADVOGADO(A))

I. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. E. S. (REQUERIDO)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002053-98.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: IVANIR 

DUARTE DA SILVA Endereço: RUA DAS BROMÉLIAS, 16, Quadra 30, 

ALTOS DA GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-324 PARTE REQUERIDA: 

Nome: ELIRAM RAMOS DO ESPIRITO SANTO Endereço: Quadra 05, Lote 

26, 26, Loteamento Flor da Mata, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto a cópia do cartão da REQUERIDA juntado nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000785-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. G. S. (AUTOR(A))

L. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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G. G. T. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000785-09.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LETICIA 

CRISTHINE GONCALVES SALVADOR Endereço: RESIDENCIAL 

CANACHUÊ, 150, RUA PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES 150, 

JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-900 PARTE 

REQUERIDA: Nome: GUILBERT GABRIEL TAVARES DOS SANTOS 

Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, 20, CASA 136 CONDOMINIO RIO 

MANSO, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-902 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,20 de agosto de 2018. Assinado 

eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003876-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. G. D. M. (RÉU)

S. S. B. A. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1003876-10.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA CARLOS ADDOR DE 

SOUZA, 02, QD 21, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-680 

PARTE REQUERIDA: Nome: LEANDRO DIEGO GONCALVES DE MELLO 

Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, 736, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, 

acima qualificado, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste processo. 

DESPACHO ID N. 14517933 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004269-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. T. (EXEQUENTE)

A. V. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. D. S. (EXECUTADO)

R. D. C. F. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO : 

1004269-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: Nome: SORIANE DE SOUZA 

TELES Endereço: AVENIDA TELES PIRES, 146, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-290 REQUERIDO: Nome: WELTON INACIO DA SILVA 

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda, Shopping Popular - box 388, 

Dom Aquino, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para que, ciente, cumpra determinação 

judicial, no prazo de 3(três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor 

de R$ 3.027,28 (três mil e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), com 

os acréscimos legais e eventuais parcelas que se vencerem no curso do 

processo, que poderá ser realizado na Conta Poupança nº 00027371-9, 

Operação: 013, Agência nº 0686, Banco da Caixa Econômica Federal, de 

titularidade de SORIANE DE SOUZA TELES, inscrita no CPF sob o nº 

018.344.201-64, comprovar que já o fez, ou ainda, justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto judicial e de sua prisão 

civil, de 01 (um) à 03 (três) meses, conforme disposto no despacho 

abaixo transcrito: DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1004269-66.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Diante do informado pela parte Exequente, Id n. 12203142, acolho o 

pedido e determino a intimação do Executado, pessoalmente, para, que 

este, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento da dívida 

alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, pelo prazo de 01 

(um) até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, § 7º, do CPC: “(...) o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. Após, dê-se 

vistas à parte Exequente, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos. 

Sem prejuízo do acima decidido, cumpra-se o determinado no despacho 

acostado sob o Id n. 11697272 e expeça-se alvará para 

recebimento/levantamento do valor depositado pelo Executado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado eletronicamente por: 

G I L P E R E S  F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 6 2 1 5 5 8  1 8 0 4 2 0 1 5 0 2 1 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 5 1 7 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, 20 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos 

d e  L i m a  A N A L I S T A  J U D I C I Á R I A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016779-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. F. V. (ADVOGADO(A))

V. C. F. D. S. (REQUERENTE)

A. C. F. D. S. (REQUERENTE)

K. R. C. D. S. (REQUERENTE)

W. C. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. F. D. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016779-77.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ADELINA COUTO FERREIRA DA SILVA Endereço: Travessa General Vaz 

Curvo, 181, AV. JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, Porto, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-143 Nome: VALDINEI COUTO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA CUIABÁ, 181, PORTO, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-413 Nome: WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA CUIABÁ, 181, PORTO, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-413 Nome: KATIA REGINA COUTO DA SILVA Endereço: AVENIDA 

CUIABÁ, 181, PORTO, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-413 

PARTE REQUERIDA: Nome: WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 181, PORTO, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78025-413 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

INVENTARIANTE, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO ID N. 13789706 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003671-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADELIA CORREA DA SILVA JACOMO COSTA (REQUERENTE)

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARILIA CORREA DA SILVA JACOMO (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1003671-78.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ANA 

ADELIA CORREA DA SILVA JACOMO COSTA Endereço: RUA 
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BANDEIRANTES, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-116 PARTE 

REQUERIDA: Nome: SONIA MARILIA CORREA DA SILVA JACOMO 

Endereço: RUA BANDEIRANTES, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-116 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. 12415403 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022448-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. M. (REQUERENTE)

T. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. M. D. C. (REPRESENTADO)

R. A. M. D. C. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022448-82.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LEONORA JARDIM DE MELO Endereço: RUA F, 01, QUADRA 04, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-205 PARTE REQUERIDA: Nome: 

SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO Endereço: R PRINCIPAL, 422, RUA 

ELIMA, BAIRRO SANTA RITA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78828-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tomar as 

providências que entender pertinentes. CERTIDÃO ID N. 14854257 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029375-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 1ª 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 : 

1029375-30.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: LAURISTELA 

GUIMARAES ARAUJO Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 Parte Ré:Nome: MANOELLA 

GUIMARAES GARCIA Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA LAURISTELA 

GUIMARÃES ARAUJO COMO CURADOR, DA INTERDITADA MANOELLA 

GUIMARÃES GARCIA, 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. 1029375-30.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de antecipação de tutela Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de antecipação de tutela movida por 

Lauristela Guimarães Araujo, em face de Manoella Guimarães Garcia, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a 

Requerida é portadora de doença mental (CID 10 – G80 – Paralisia 

cerebral) e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Esclarece 

que é mãe da Requerida e, diante da doença a qual é acometida, necessita 

de autorização para administrar os rendimentos financeiros e os bens 

herdados por ela. Informa que a Requerida é titular de quinhão sob o 

arrolamento dos bens de seu falecido pai (processo de código n. 393901), 

que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, porém, a transferência de propriedade dos 

bens está sobrestada em cartório até que se regularize a questão 

envolvendo a Requerida. Dessa forma, pede a procedência do pedido 

para fins de nomear, em definitivo, a Requerente, Curadora da Requerida, 

a qual deverá representá-la ou assisti-la em todos os atos de sua vida 

civil. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, foi nomeada a Requerente curadora provisória da 

Requerida e determinada outras providências, Id n. 10094381. A 

Requerente requereu, em razão da perícia médica estar designada para 

28/05/2019, junto ao IML, a nomeação de perito particular, Id n. 10256762, 

o que foi deferido, Id n. 10297447. Não foi possível a citação da Requerida 

em razão de sua doença, conforme certificado, Id n. 10489287. Relatório 

de estudo social e laudo pericial acostados sob os Id´s n. 10328453 e 

10520842. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

11164776. O d. Curador nomeado apresentou contestação sob o Id n. 

11633098. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 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 genitora da 

Interditanda, Id n. 9979974. 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. 10520842, conclusiva no sentido de que: “... A 

pericianda em tela é totalmente incapaz de gerir sua vida em aspectos 

mais básicos - como alimentares e auto cuidado. É acometida de grave 

sequela neurológica que repercutem em sua cognição e motricidade a 

fazendo dependente totalmente de cuidado de terceiros para sua 

sobrevivência. Declaro que há necessidade de interdição de curatela total 

para todos seus atos e cuidados”. 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- mãe - da Interditanda, a qual, segundo 

noticiado, está assistindo a filha, que deverá exercer o encargo da 

curatela primordialmente no resguardo dos interesses da Interditanda - a 
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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) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Manoella Guimarães Garcia até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua genitora Lauristela Guimarães 

Araujo, 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 responsabilizará, 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 à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

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 da Curadora (mãe da 

interditada), e, ainda, a proibição de alienação de bens pertencentes a 

Interditada, sem autorização judicial. 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. Custas já paga. Ciência ao Ministério 

Público. 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 4 3 9 7 1 3 9  1 8 0 7 2 6 1 8 1 5 3 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 8 2 0 4  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de agosto de 2018 . Willma Giselle 

Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA 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.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

A. D. A. T. D. S. (ADVOGADO(A))

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR OS 

REQUERENTES, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAR O ENDEREÇO COM 

BAIRRO E CEP DO SR. JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA RONDON, UMA 

VEZ QUE, O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO CUMPRE SEM OS MESMOS 

IDENTIFICADOS NO MANDADO DE CITAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019066-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE MARIA BUFALO MENDONCA (AUTOR(A))

EUNICE MARIA BUFALO (AUTOR(A))

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (AUTOR(A))

DARLENE MARIA BUFALO (AUTOR(A))

REGIS PODEROSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSA THEREZA LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

ODAIR BUFALO (AUTOR(A))

OLIVIA DE JESUS BUFALO (AUTOR(A))

MARIA ARMINDA BUFALO (AUTOR(A))

VERANICE MARIA BUFALO DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BUFALO (RÉU)

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, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012740-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSENILDO CONCEICAO DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CONCEICAO DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (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 : 

1012740-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIA MARIA AMORIM DE 

OLIVEIRA, JOSE CONCEICAO DE AMORIM OLIVEIRA, JOSENILDO 

CONCEICAO DE AMORIM OLIVEIRA, JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: JOSE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro 

por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a 

Srª. JULIA MARIA AMORIM DE OLIVEIRA. 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 pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados. As providências deverão se dar no prazo de 

20 (vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012411-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO (ADVOGADO(A))

ROSILEY APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARTINS (INVENTARIADO)

ITALO MARTINS (INVENTARIADO)
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IVANIA MARTINS (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 : 

1012411-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSILEY APARECIDA DE 

CAMPOS INVENTARIADO: IVO MARTINS, IVANIA MARTINS, ITALO 

MARTINS Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª. ROSILEY APARECIDA DE 

CAMPOS, que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, 

proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) dos herdeiros IVO 

MARTINS, IVANIA MARTINS E ITALO MARTINS e, em seguida, intime-se a 

Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino 

ainda, que a inventariante providencie a juntada do 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, junte também 

aos autos, certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados . Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949754 Nr: 60193-84.2014.811.0041

 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: SKT, RNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 949754

Verifico que o Núcleo de Prática Jurídica da UNIC até a presente data não 

apresentou defesa. (fls. 130/131).

Desse modo, a fim de evitar nulidade processual, nomeio a Defensoria 

Pública para que defenda os interesses do interditando (art. 72 do C.P.C.) 

no prazo de 10 (dez) dias.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816444 Nr: 22886-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODS, AAES, MAADS, GHAS, VADS, 

DDAES, DAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MARIA DE LOURDES 

RIBEIRO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 881431 Nr: 17651-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DE LARA COSTA, JULIANO DE LARA 

COSTA, ELIZABETH DE LARA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DENONDAS MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 104/107, determino a expedição de ofício ao 

Estado de Mato Grosso - Central de Precatórios, para que vincule a esses 

autos o valor de precatórios deixados pelo falecido Denondas Moreira da 

Costa.

Oficie - se a SESP para que informe quanto a existência de valores em 

nome do falecido.

Com a resposta dos ofícios, intime - se a inventariante para se manifestar 

nos autos.

Após, dê - se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, venha conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926637 Nr: 47462-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAN LOVERDE PARPINELLI, NIELSON LOVERDE 

PARPINELLI, NATALYA LOVERDE PARPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTER PARPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 50, determino a realização da pesquisa 

INFOSEG em nome da inventariante a fim de localizar seu endereço.

Após, intime - se a inventariante para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 761811 Nr: 14302-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE OLIVEIRA, ENIVALDETE DE OLIVEIRA SILVA, 

MOACI FRANCISCO DA SILVA, HELIO DE OLIVEIRA, ZULMIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, WANDA DE OLIVEIRA CASTRO, JANETE DE OLIVEIRA 

CORREA, ZILDA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE DE SOUSA, DOMINGAS 

RONDON DE OLIVEIRA, ADALBERTO DE OLIVEIRA, LENI ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALFREDO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o falecimento da herdeira Enivaldete de Oliveira Silva, fl. 73, 

intime - se o inventariante para que regularize o polo ativo da ação 

incluindo os herdeiros da falecida, apresentando a procuração dos 

mesmos, após apresente nova partilha de bens incluindo os herdeiros.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Inrime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 934444 Nr: 51677-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE FREITAS, MARIA LEDA DE 

FREITAS, MANOEL TEODORO DE FREITAS SOBRINHO, MÁRIO SÉRGIO DE 

FREITAS, MARA CATARINA ASSIS DE FREITAS, VERA LUCIA DA SILVA 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPA ASSIS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 934444.

Intime-se o inventariante, na pessoa do seu advogado, para manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 402307 Nr: 34631-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDRC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662, mariana sasso

mariana sasso - OAB:15960, OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ANTONIETA DA 

SILVA - OAB:241398/SP

 Impulsiono o feito com intimação do executado na pessoa de seu patrono, 

do TERMO DE PENHORA, efetivado nos autos em fl.241, referente ao 

IMÓVEL INSCRITO NA MATRÍCULA 48.325 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE LINS-SÃO PAULO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155556 Nr: 34134-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCM, ADCM, GDCR, GKDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da autora para requerer o que 

de direito, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 873922 Nr: 12571-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAILDES DE FIGUEIREDO, BADF, EVAILDES DE 

FIGUEIREDO, BKFDO, ACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONILDO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 873922

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 58/59, oficie – se ao Banco HSBC de Várzea 

Grande/MT para que informe quanto a existência de saldo bancário em 

nome do falecido.

Oficie - se a Empresa Sadia Oeste em Várzea Grande para que vincule o 

saldo da rescisão trabalhista do “de cujus” a esses autos.

 Oficie – se a conta única do TJ/MT para que forneça o saldo do deposito 

consignado em favor do falecido referente ao Processo nº 

0047432-15.2012.811-0001.

Após, com as informações, intime – se a inventariante para se manifestar 

nos autos.

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos para deliberação.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789583 Nr: 43598-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERBESON GOLÇALVES DE QUEIROZ, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CEZARINA GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de 

MARIA CEZARINA GONÇALVES DE QUEIROZ, falecida em 06/10/2012 

(fl.17), ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.Defiro 

requerimento de fls. 56/57, determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, 

em favor da Srª JOANA ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ, a fim 

de que efetue a venda e a tradição dominial do veículo FORD KA, PLACA 

OAS 1223, renavan 00469217251, autorizando a transferência do veículo 

junto ao Detran/MT.Após, expeça-se formal de partilha. Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Sem custas, pois concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

17 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 145 Nr: 5595-79.1997.811.0041

 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: Cárbia Pereira da Silva, Azélia Pereira da Silva, WILSON 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO - OAB:RECIFE/PE, Juscinei Borges da 

Silva - OAB:OAB/MT 15.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Autos n.º 145Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

CURATELA ajuizada por WILSON PEREIRA DA SILVA em favor de AZÉLIA 

PEREIRA DA SILVA.Na sentença proferida às fls. 26/29 decretou-se a 

interdição da Senhora Azélia Pereira da Silva e nomeou-se como curadora 

a Senhora Elza da Silva Gama Lobo D’eça.Por conta do falecimento da 

Senhora Elza da Silva Gama Lobo D’eça, a prestará toda assistência até 

que seja nomeado outro curador. Com a petição vieram documentos. (fls. 

581/582).Prestação de contas da Senhora Airtes Teixeira do Nascimento 

referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 

2.007, às “fls. 566”. Com a petição vieram documentos. (“fls. 567/621”).Na 

data de 27.12.2007 o Senhor Wilson Pereira da Silva requereu sua 

nomeação como curador de sua genitora, Senhora Azélia Pereira da Silva 

(fls. 623/626), cujo pedido foi deferido às fls. 628.O termo de compromisso 

e o alvará de ao Alvará do Processo n.º 2003/1746 do Juizado Especial 

Civil do Centro de Cuiabá, conforme exigência do Senhora Wilson Pereira 

da Silva. (fls. 683). Com a petição vieram documentos. (fls. 

684/692).Prestação de contas do Senhor Wilson Pereira da Silva referente 

aos meses de .DECIDO.Trata-se de Ação de Substituição de Curatela 

ajuizada por Wilson Pereira da Silva em favor de Azélia Pereira da Silva.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 260 de 630



Senhora Jussara do Amaral fora nomeada curadora da interditada Azélia 

Pereira da Silva na data de 26.05.2011 (fls. 04 da ação de Código 

1068628), cujo alvará de curatela e termo de compromisso foi 

regularmente assinado. (fls. 07/08 da ação de Código 1068628). Isso , 

verde. O imóvel contém área coberta ao seu redor, cozinha, piscina 

cercada com grades, quiosque com churrasqueira, sala de estar, 

escritório; suítes duplas, banheiros sociais e mais três quarto grande e 

coletivos (masculino/feminino).[...].Verifica-às fls. 04 da Ação de 

Prestação de Contas, Processo n.º 54802 – 17.2015.811.P. R. 

I.C.Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925576 Nr: 46886-63.2014.811.0041

 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: MARCELINO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Oficie - se a POLITEC para que informe quanto à realização da perícia no 

interditando, observando que em pesquisa no site, ainda não há laudo 

emitido.

Cumpra - se.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020484-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. K. (ADVOGADO(A))

R. B. D. C. (AUTOR(A))

M. F. D. X. (ADVOGADO(A))

L. F. M. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020484-83.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14165893, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

13/09/2018, às 15:40 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005296-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. L. (REQUERENTE)

F. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14783310, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020815-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CHAIM REZEKE (ADVOGADO(A))

OSMAR CARVALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS APARECIDO CARVALHO BARBOSA (REQUERIDO)

JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA (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 

14811729, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022739-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DORADO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ADIMA MARIA BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERIDO)

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS (ADVOGADO(A))

 

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 

14790844, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011987-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011987-80.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14815081, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001381-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. N. (ADVOGADO(A))

I. D. A. M. (REQUERENTE)

L. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. P. M. D. O. (ADVOGADO(A))

M. D. D. M. (REQUERIDO)

A. T. D. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001381-90.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14769855 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, 

IX, do NCPC. Sem custas, despesas e honorários advocatícios. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades legais. Por 

fim, resta prejudicada a audiência outrora agendada. Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007425-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. C. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007425-28.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12820987, que 

INDEFERIU a tutela antecipada pretendida, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

20/08/2018, às 16:00h, 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, 20 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022636-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. B. (REQUERENTE)

V. P. D. S. (REQUERENTE)

L. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022636-07.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14798758, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 16:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024446-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

EDINEIA DA CRUZ MALHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESVERALDO DOS SANTOS MALHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024446-51.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da resposta de ofício 1368/2018, do INSS, juntando no ID 14850125, de 

que o falecido não deixou dependentes habilitados perante o órgão, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, 

inclua os filhos do falecido no polo ativo da ação, juntando procuração 

outorgada à advogada subscritora da peça inicial, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, por ausência de 

legitimidade e interesse processual (art. 485, VI, CPC). Cuiabá/MT, 20 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025604-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA WANDERLEY REGO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER VILELA REGO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025604-10.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14851435 e 14851454, impulsiono os autos para intimar a 

parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do 

Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, 

carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a 

fim de dar cumprimento ao mandado já expedido, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036826-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. N. (ADVOGADO(A))

A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. M. (RÉU)

M. T. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016437-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS (REQUERENTE)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016437-66.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para, no prazo legal, informar nos autos os dados 

da conta bancária onde deverão ser feitos os depósitos da pensão 

alimentícia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 811876 Nr: 18364-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAÚJO, ESPÓLIO 

DE ADILES DE ARRUDA BELMONTE, JÔNI DE ARRUDA PINTO, ESPÓLIO DE 

MARIONEY DE ARRUDA PINTO, ESPÓLIO DE MARIA HELENA DE ARRUDA 

E SILVA, NILSON DE ARRUDA PINTO, JANE MÁRCIA ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALAIDE DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a avaliação de fls. 168/169, impulsiono os autos para intimar as 

partes a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifetarem, e, 

após, para irem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 935128 Nr: 52129-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENTA DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte MARIA BENTA DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA a fim de, em 

5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 227931 Nr: 35136-79.2005.811.0041

 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: IMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYANA KAREN DA SILVA 

SEBA - OAB:15509

 Processo n.º 35136-79.2005 (Cód. 227931)

VISTOS, ETC.

Analisando a pretensão de fls. 60/61, verifico que em decorrência da 

idade avançada da curadora, que contaria com 92 anos, sua filha Taina 

Cândida de Almeida Gontijo Carneiro - e irmã da curatelada - requer a 

substituição do munus para si.

Em decorrência, por se tratar, a princípio, de questão de simples 

resolução, eis que não se trata de remoção, a afastar, a princípio, o 

manejo de ação autônoma, manifeste-se o Ministério Público e, após, 

conclusos para deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011803-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DA COSTA GIMENES (REQUERENTE)

WAGNER FELLIPE ALVES GIMENES (REQUERENTE)

VITOR AIRTON GIMENES (REQUERENTE)

VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO ALVES GIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1011803-27.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário 

salientar que os documentos anexados a exordial não contêm a devida 

descrição identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 

32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad 

litteram: 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.(g.n) Da 

mesma forma, verifico que a pesar de os autores terem vindicado a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não acostaram 

ao feito a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a 

ser por eles firmadas. Em decorrência, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação, acostando de forma 

individualizada a documentação, descrevendo cada arquivo 

minuciosamente, colacionando, ainda, a declaração de hipossuficiência 

mencionada a ser lavrada por cada um dos requerentes, sob pena de 

indeferimento da inicial e/ou da assistência gratuita pretendida. Decorrido o 

aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. Designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do CPC) 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h30min. Cite-se o interditando, 

cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o 

Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do 

Código de Processo Civil . Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 

2º, do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas nominadas no 

§3º do referido artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer 

o múnus de curador especial, a Defensoria Pública deste Estado, na 

pessoa de da i. Defensora atuante nesta serventia de família, que deverá 

ser intimada para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. No mais, com o desiderato de otimizar a entrega da 

prestação jurisdicional, tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia médica, e considerando que estão suspensas as perícias 

agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que, 

conforme noticiado na inicial, a deficiência do autor dista da fase infantil, 

inexistindo, a princípio, possibilidade de melhoras, determino que a equipe 

técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo 

de 30 dias, procedam com a realização de estudo psicossocial na 

residência do demandado, a fim de verificar a atual situação do 

interditando, as limitações do requerido em decorrência de sua patologia, 

assim como quem lhe dispensa os cuidados necessários e a possibilidade 

da concessão de curatela em favor dos requerentes. Faculto aos autores 

que instruam o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuírem, com o fito de demonstrar o fato ventilado 

na exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001135-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILEIDE CERESINO ALENCAR (REQUERENTE)

JOHANCLEY CEROSINO ALENCAR (REQUERENTE)

ERSON CEROZINO ALENCAR (REQUERENTE)

ILDENY CEROZINO ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Alvará Judicial n.º 

1001135-94.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de Alvará Judicial 
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postulado por Ildeny Cerozino Alencar, Ileide Ceresino Alencar, Johancley 

Cerosino Alencar e Erson Cerozino Alencar, para levantar saldo referente 

a valor deixado em conta bancária pelo seu genitor, Sr. Odalio Pereira 

Alencar, falecido em 7.9.2014. Sobreveio informação prestada pelo INSS 

de inexistência de dependentes habilitados relativos ao genitor dos 

interessados, ID. 12267516. De outro viés, em consulta ao Sistema 

BacenJud, este juízo encontrou o valor de R$ 918,41 (novecentos e 

dezoito reais e quarenta e um centavos), ID. 11555289, o qual fora 

vinculado a uma subconta nestes autos, ID. 11894001. Por fim, os 

interessados concordaram com os valores depositados judicialmente e 

postularam a expedição de Alvará Judicial para o levantamento dos 

valores noticiados nos autos. Em seguida, vieram-me os autos. É o relato. 

Decido. Ab initio, conforme sobredito, cuida-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores deixados em conta bancária pelo Sr. Odalio Pereira 

Alencar. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o 

levantamento de tais valores é desnecessária maiores formalidades, 

bastando apenas comprovar a condição de dependente habilitado perante 

a Previdência Social e, na sua falta, de sucessores, na forma da lei civil, 

senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Isso, 

pois, evola-se dos autos que o extinto não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, 

não há dúvida de que os interessados são filhos do falecido, sendo, 

portanto, seus sucessores. Também não podemos deixar de considerar 

que restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos 

em vida pelo extinto, além destes não serem expressivos, de maneira que 

não vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores devidos ao de cujus. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, autorizando os herdeiros Ildeny Cerozino Alencar, Ileide 

Ceresino Alencar, Johancley Cerosino Alencar e Erson Cerozino Alencar 

a realizarem o levantamento de numerário relativo a valores informados no 

ID. 11555289, deixados em conta bancária por seu genitor, Sr.Odalio 

Pereira Alencar, na proporção de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) 

para cada interessado. Transitada em julgado, expeça-se o correlato 

ALVARÁ, a fim de que o quinhão de cada herdeiro seja depositado nas 

contas informadas nos autos e, em seguida, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014773-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETI PIPI JUNIOR (AUTOR(A))

PEDRO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

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: 1012466-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PERACOLI MORASSUTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 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, e 

no que foi exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CECILIA HONORIA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004496-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARLI LOPES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032344-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

CLEBER CALIXTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAIR RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 913.777.491-34 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002435-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA LUCINEY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Desse modo, 

considerando que o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º, a declinação da competência deste juízo é medida que 

se impõe. Ante ao exposto, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026617-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELYDIO MERIGHI FILHO (AUTOR(A))

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI (AUTOR(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

JOSE TOLMAN MUNIZ (RÉU)

 

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, defiro a liminar pleiteada pela requerente, tão somente para o fim de 

determinar que o Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, proceda com a anotação 

da existência da presente demanda na margem da matrícula nº 94.910. No 

mais, citem-se as partes requeridas para, querendo responder a ação no 

prazo legal. (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025560-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA MARIA VIEGAS DE SOUZA GOMIDE (IMPETRANTE)
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RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Saúde (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 Duque de Caxias, 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 para o fim de determinar que impetrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, submeta a autora a realização do exame 

Pet Scan com TSH recombinante – Thyrongem, sob pena de responder por 

crime de desobediência. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037500-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

CARMEN SILVIA PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010068-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIAS SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO 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. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026813-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

F. O. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente a ilegitimidade da parte 

requerida, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

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: 1022745-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

MARIA ELIGIA GUIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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 
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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, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013442-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

MARLY ALVES DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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. 

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: 1026349-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DALCHIAVON (AUTOR(A))

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente o juízo a que é dirigida 

( art.319,I do CPC), determino que a parte autora seja intimada para 

esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, deve a requerente 

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. " 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: 1013631-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

LIRA BATHISTA DA SILVA (AUTOR(A))

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, 
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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. 

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: 1023884-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

HERMES BERNARDES BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Considerado 

o pedido constante do petitório retro, bem como, o valor atribuído a 

presente causa, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011320-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA (AUTOR(A))

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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. 

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: 1004203-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA GLORIA CAMPOS (AUTOR(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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. 

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: 1002712-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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 
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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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000583-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007839-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA MARGARIDA FERREIRA (AUTOR(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031295-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CANAVARROS (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504555-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASENAH MASTRI TEIXEIRA (AUTOR(A))

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 
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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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737005 Nr: 33465-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE PAULA 

FERREIRA - OAB:11354 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914969 Nr: 40131-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA RODRIGUES PORTES, LUCIA 

GROMOSKI MISIAK, MARIA RAIMUNDA DA SILVA, ROSALIA APARECIDA 

PEREIRA, ROSEMARI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859165 Nr: 1055-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES HARDMAN FILHO, EDSON DE ALMEIDA 

CAMPOS, LUCINDO EVILÁSIO DOS SANTOS, GONÇALINA ROSA DA 

SILVA ALMEIDA, MARCO CESAR PEREIRA NUNES, MARILUCE 

AUXILIADORA DA SILVA ALBUQUERQUE, PALMIRO BISPO DA SILVA 

FILHO, SOLANGE OLIVEIRA SILVA, NÉLIA ROBERTA SANTOS 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 859165 – 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.

Destarte, no tocante a execução dos honorários advocatícios (fls. 

362/364), intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 430396 Nr: 11176-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC.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.P.I.C.Cuiabá/MT, 

20 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012339-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDENILZA TEREZINHA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos etc. EDENILZA TEREZINHA DE MORAES e NEIDE DA COSTA 

BARBOSA ajuizaram a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidor do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 
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11,98%. Sustenta o Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No id. 1647685 foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita. Devidamente citado o requerido apresentou 

contestação, alegando a prescrição quinquenal e de fundo de direito; no 

mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV em razão 

da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, e 

sustenta a necessidade do desconto do imposto de renda e contribuições 

previdenciárias do valor eventualmente encontrado, pugna, ao final, pela 

improcedência da demanda (id. 3248491). Réplica à contestação acostada 

no id. 4335337. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação de cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 1-8-2016, ocorrerá tão somente a prescrição das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste 

feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 
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da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do executivo municipal, no qual se engloba a requerente, tem 

direito à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

possível equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de 

Valor. Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a 

incorporação, o entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de 

Justiça do Estadual de Mato Grosso é no sentido de que eventual 

montante deve ser apurado na fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. A propósito, o Superior Tribunal Federal, firmou 

entendimento, na sistemática da repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. 

min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de que o direito ao percentual de 11,98%, 

deve perpassar por processo de liquidação, in litteris: “1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 
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deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 

19-05-2015 [3] Recurso Extraordinário 870947/SE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026608-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ROCHA VAZ (IMPETRANTE)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante nestes 

autos de Mandado de Segurança impetrado por ROMULO ROCHA VAZ 

contra ato do DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026316-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

LUCAS MARQUES DUTRA (ADVOGADO(A))

DIEGO DUTRA LEITE - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

 

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:Nestas 

considerações, INDEFIRO a liminar almejada. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016469-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO DIAS CORREA (AUTOR(A))

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 08/10/2018 às 15h10min (quinze horas e dez 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados 

pelas partes. 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: 1025123-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

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:Assim, não constato, neste momento processual, os 

pressupostos necessários à concessão da medida postulada. Pelo 

exposto, indefiro o pedido de exibição. Cite-se o Requerido para 

apresentar contestação. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016491-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

EDILSON DIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 09/10/2018 às 15h10min (quinze horas e dez 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). 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: 1022469-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO (ADVOGADO(A))

VALDIVINO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

PLINIO PELLENZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 09/10/2018 às 15h20min (quinze horas e vinte 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados 

pelas partes. 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: 1038588-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIOS COELHO LOPES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE 

EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, o entendimento jurisdicional aponta com acerto no 

sentido de que ‘o reexame dos critérios usados por banca examinadora e 

atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como 

regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da 

observância às regras contidas no respectivo edital’. Ademais, vale anotar 

que a concessão da segurança resultaria em verdadeira afronta à 

isonomia, já que excluiria para o Impetrante um requisito eliminatório, que 

outros candidatos preencheram corretamente. EX POSITIS e tudo o mais 

que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela Impetrante. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034334-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (IMPETRANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante nestes 

autos de Mandado de Segurança impetrado por SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA - LTDA contra ato do COORDENADOR DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003843-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS CABRAL (IMPETRANTE)

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (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:Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos 

declaratórios oferecidos, para revogar a sentença Id. 14391919 – 

restabelecendo a liminar deferida - e, por consequência, determinar a 
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continuação do tramite processual. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 866749 Nr: 6967-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCE MAGDA DE SOUZA COUTINHO, ANA CRISTINA 

GONÇALVES NEVES, MARILEIDE ALVES DA MATA, ANA ANTONIA DE 

MORAES, IZANIL CAMPOS FARIAS, MARIA CLARICE DE CAMPOS, NEUZA 

DA SILVA MORAES, SOLANGE SIMONINI DA SILVA, NATALINA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, LIGIA MARIA LEITE DE CARVALHO, 

EVANILCE MARQUES DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1323141 Nr: 14103-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA LENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por LINA LENIR DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação Ordinária n. 

58392-70.2013.811.0041 – código 856020, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como 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, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sen tença ,  que  t rami ta  nes ta  Espec ia l i zada ,  sob  n . 

58392-70.2013.811.0041– código 856020.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, destaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1321629 Nr: 13670-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por CLARICE SANTOS FERREIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação Ordinária n. 

51667-65.2013.811.0041 – código 848297, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como 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, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 
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remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sen tença ,  que  t rami ta  nes ta  Espec ia l i zada ,  sob  n . 

51667-65.2013.811.0041– código 848297.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente,Mdestaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1321631 Nr: 13671-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA JULIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por DILMA JULIA FERNANDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação Ordinária n. 

51669-35.2013.811.0041 – código 848299, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como 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, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sen tença ,  que  t rami ta  nes ta  Espec ia l i zada ,  sob  n . 

51669-35.2013.811.0041– código 848299.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, destaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1321628 Nr: 13669-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MARIA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por GONÇALINA MARIA DE JESUS SANTOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação Ordinária n. 

8090-03.2014.811.0041 – código 86180, que tramita de forma física nesta 

Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como 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, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sen tença ,  que  t rami ta  nes ta  Espec ia l i zada ,  sob  n . 

8090-03.2014.811.0041– código 868180.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente,Mdestaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 455411 Nr: 26616-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYCINEIA FIGUEIREDO DE MIRANDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1060779 Nr: 51373-42.2015.811.0041

 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: LUIZ AUGUSTO FARSULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO FARSULA - 

OAB:18.710/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos 

artigos 348 e 349 do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931889 Nr: 50350-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDA BARRETO BORGES, VALDUINO MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 
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conforme sentença de fls. 115/119, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 152/155. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 903408 Nr: 32415-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059661 Nr: 50881-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER PEDROZA ISQUIERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 153/156, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 208/218. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 927748 Nr: 48085-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 867339 Nr: 7443-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCOLINO DA COSTA, CARLOS 

ALBERTO CAUZO, CLAUDIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, 

ELISABETH GOMES NOGUEIRA, FATIMA FIRMINO SILVA ROSSI, JOSE 

AUGUSTO ROSSI, JULIA ALVES OLIVEIRA CUSTÓDIO, MARIA ROSA DE 

GODOY GERIN, SANDRA SANTIAGO AFONSO, VANIA APARECIDA 

MOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796/MT, 

MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 99/103, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 156/169. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 702251 Nr: 36872-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO ARAUJO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 90/94, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 128/137. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 869381 Nr: 9094-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUÍZA DE AMORIM, ANTONIO FIRMINO DA COSTA, 

HELIO ROCHA DA SILVA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA, NADIR FERREIRA 

DE OLIVEIRA, JUDITE AMBROSINA AMORIM MULLER, PAULO PEREIRA DA 

COSTA, NISAN PINHEIRO CÂMARA, ROMAIR OLIVEIRA DA SILVA, NODIR 

RODRIGUES, OSCAR JOASEIRO, RAFAEL MENDES MELO, ROSIMEIRE 

MESSIAS DE LANA PATROCINO, SELMA LOURDES DE JESUS, SERGIO 

ZUFINO DA SILVA, VAGNER PEREIRA PIRES, WILLIAN RODRIGO DA 

SILVA HURTADO ODA, YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 173/177, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 234/239. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857623 Nr: 59854-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da impugnação apresentada pelo Executado às fls. 

174/177.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 945239 Nr: 57534-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 997951 Nr: 22587-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1026652 Nr: 35135-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 105/108, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 146/154. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 941002 Nr: 55143-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, AURECI BARROS DA 

SILVA, JOAQUIM PEREIRA NETO, ELCIONE COSTA JARDIM, EVA 

OLIVEIRA ADORNO CAETANO, JULIANE CAMPOS DE JESUS, LUCIA 

HELENA RINALDI, AURECI BARROS DA SILVA, LINDONEA VILELA MELLO, 

LUZIA RITA MATOS, MARCIA AURELIA HORTA GUEDES, MARISETE 

SARAIVA DA SILVA, MIRIAM CASTRO DE SOUZA, WALDERSON MENDES 

DA SILVA, ROSALINA ROCHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 172/176, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 271/278. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 856080 Nr: 58447-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FERREIRA BINAS, LEANDRO CAMAR 

PALMIERI, MARIA DE LOURDES DA SILVA MAGIONI, NEIDE MARIA DA 

SILVA, ROBERTO CONCEIÇÃO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 74/79, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 106/115. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 375043 Nr: 11747-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AKERLEY DA SILVA, AUGUSTO RIBEIRO 

CHAVES, DATIVO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO, LUCIANA 

RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA, MARCELO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, LENIR EVA SOUZA SILVA SANTOS - OAB:12.169, 

NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048, RODRIGO ALVES DE LIMA - 

OAB:10682-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PRISCILA SILVA SANTANA - PROC. DO MUNICÍPIO - OAB:13093-A

 Vistos, etc.

Considerando a concessão de efeito suspensivo, aguarde-se em cartório 

até ulterior decisão do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1020462 Nr: 32162-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE LEITE NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 166/1168, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 218/229. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 842901 Nr: 46846-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADORES DE MOURA MOREIRA, ANA GEORGINA SILVA 

LARA, ANA NERY DE HOLANDA CAMPOS, ANA REGINA DE OLIVEIRA 

SANTOS, ANA LUCIA DE MORAES SOUZA, ABNEL XAVIER DE MORAES, 

DEISI MARIA MACHADO, BENEDITA ANTONIA LEITE, CACILDA DA SILVA 

AMORIM, BENTA DOS REIS, BENEDITA MARIA PEREIRA THEODORO, 

CANDIDA RODRIGUES DOS SANTOS, CLOTILDE DE FIGUEIRA SILVA, 

DEONIZIO DA SILVA, DEUZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUZA, 

DOROTEA CANDIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 227/232, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 287/294. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859671 Nr: 1485-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARESTIDES DA SILVA, CLEUSA BERNADETE 

LARRANHAGAS MAMEDES, EDITE FERNANDES GONZAGA, MARIA 

JERONIMA NUNES BATISTA DE SOUZA, MARILZA LARRANHAGAS DA 

CRUZ, ROGÉRIA MARIA RAMALHO FERREIRA, ROSÂNGELA MARIA 

RAMALHO DA SILVA, ROSALVA ALVES PIO DA SILVA, SÔNIA 

APARECIDA LARRANHAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838756 Nr: 43337-79.2013.811.0041

 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: JUREMA CRISTINA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 872813 Nr: 11657-42.2014.811.0041

 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: JONATHAS PAELO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Sanctis 

Garcia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Intime-se a prestadora de serviços SOLARES CENTRO DE RECUPERAÇÃO 

ME., para em 05 (cinco) dias, prestar contas dos valores bloqueados às 

fls. 50/51, apresentando nota fiscal detalhado em nome dos Requeridos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1020324 Nr: 32099-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857703 Nr: 59932-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO DIAS DA 

SILVA, SILVÉRIO DA COSTA MAGALHÃES, ANTONIO MARQUES 

VALERIO, ALESSANDRO LAURO MAGALHÃES SERRA, REGINALDO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, ELIZABETE VALERIA DOS SANTOS REIS, 

MARIA ROSANA DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS TROVO, MANOEL FERREIRA 

DOS SANTOS, FRANCISCO NUNES XAVIER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831548 Nr: 37212-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIA PINTO DA COSTA, ADVAIL DE CARVALHO 

CAMPOS, ALAIS APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, AÉCIO MORAES 

DE PAULA, ALUÍSIO SEIXAS PEREIRA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, 

ANA LUCIA DA COSTA NOBRE, BERENICE EDUARDA AMORIM, ANA 

FLORA BISPO, BENEDITA RAMOS DA SILVA, ANGELIQUE MENDES DE 

ALENCAR, APARECIDA SUELI PENARIOL DA SILVA, BENEDITA 

THEODORICA RAIMUNDO, BENEDITO DE GUSMÃO E SILVA, BRASILINA 

DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 803163 Nr: 9616-39.2013.811.0041

 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: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JR. - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos, etc.

Considerando o efeito modificativo dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, 

§2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859159 Nr: 1049-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEILSON LOPES DE LIMA, ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS, BENEDITO PEREIRA VALVERDE, CÉLIO TEREZA DE PAULA, 

DENIEL RIBEIRO DE MAGALHÃES, BENEDITO FERREIRA DE SOUZA FILHO, 

DIOMEDES ROQUES DE ALMEIDA, ELICLESER DA SILVA RIQUELME, 

ERNESTO MARTINS DE SOUZA, EDEGAR SOARES DE AMORIM, 

EDEMILSON GOMES GARCIA, EVANILDO DUARTE FEITOSA, FERNANDO 

PORTO CAMPOS, FRANCIELE BENTAK, JOSÉ MATOS DA SILVA, GILSON 

JONE DE FIGUEIREDO, FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, FRANCISCO 

DAS CHAGAS SILVA, GENOIR DE PAULA RODRIGUES, IZAIAS DELZIMAR 

DE ANDRADE, JAILTON LEITE, JOSE ARAUJO DE SOUZA

 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, SAULO 

NIEDERLE PEREIRA - OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1061051 Nr: 51454-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 835743 Nr: 40820-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DULCE DE MORAES GONÇALVES, CLEIDE MARIA 

FACHINELLI, LAURENTINO DA SILVA, EPIFANIA MARIA DA COSTA, 

FRANCISCO ANTUNES FERRAZ, MIGUELINA ANGELINA DA SILVA, SUELY 

NATALINA DE MIRANDA, REINALDO DE LAMÔNICA FREIRE, VANIA 

PEREIRA DE SOUZA, SUEDI ANGELA DE ALMEIDA SILVA, OSCALINA 

RAMOS DE ASSUNÇÃO, RITA CHRISTINA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.
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Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027054 Nr: 35379-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 889119 Nr: 22668-68.2014.811.0041

 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: PROFIRIO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Certifico que os autos foram em carga equivocada para PGM razão pela 

qual impulsiono esses autos para nova intimação das parte para 

manifestação sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818923 Nr: 25215-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE NEPOMUCENO, CRISTYANE IZABEL 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843529 Nr: 47427-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGO RONDON MENDES, ARNALDO 

PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITO CARLOS DE SOUZA, DOUGLAS 

MOURA LOPES, DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO 

TRINDADE MEJIAS, JOVANIL EMILIO DE SOUSA, ELIAS FABLICIO FRERES, 

GILMAR CAMPOS SILVA, ITAMAR NOGUEIRA, GONÇALITO DA GUIA, 

EDER PEREIRA MARTINS, HUMBERTO LUIZ PAGIOLLI, JOEL DA SILVA 

GUEDES, JULHINHO JOSÉ DA SILVA, LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 

WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA, WILLIAN 

GRANELLA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873084 Nr: 11880-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÁZARA CUNHA RAMOS, LUIS CARLOS 

MICULIS, SILVANI PEREIRA DA SILVA, NEIZA MARIA DE OLIVEIRA, 

ROSINALVA CARVALHO MAGALHÃES, MARLI TELINE ARRUDA, ERLI 

APARECIDA SILVA, IOLANDA NOGUEIRA LINO DA SILVA, IZABEL SANTIN

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968428 Nr: 8480-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR MENEGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317246 Nr: 20636-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARBELLE KASSANDRA MORAES VARELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARCELUCY 

BUENO MORAES - PROC. MUNICIPAL V. GRANDE - OAB:7639

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender
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de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346617 Nr: 18014-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI BOMDESPACHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY BEZERRA GUEDES 

- OAB:11448/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855498 Nr: 57929-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARLENE ROSA MASIERO, ANDRÉ LUIZ DE MOURA, 

ELIEDA APARECIDA DE MELO, CÉLIA REGINA PEDROSO, ANTONIO 

MARQUES DE MORAIS, ELIZANGELA OLIVEIRA COUTINHO, EUDEZIO 

CASSEMIRO DA SILVA, JOZELI MOREIRA DA COSTA, LUIZ SOARES DA 

SILVA, JOEDER DA SILVA LEITE, HEMERSON RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 753380 Nr: 5283-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 839519 Nr: 44041-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente JACOB SAUER à fl. 86, nestes 

autos de AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

 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, 16 de agosto de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 862186 Nr: 3413-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949730 Nr: 60182-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 853650 Nr: 56304-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MARQUES DE ALMEIDA, ANA MARIA DE 

ASSUMPÇÃO PEREIRA, EDINALDO SANTOS DE SOUZA, NEREIDE LUCIA 

MARTINELLI, GUARACI ARRUDA DOS SANTOS, ELAINE JORGE DO 
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PRADO STOCCO, MARCIA LOTUFO BUSSIKI, MARGARETE MARQUES 

TEODÓZIO, ELIZA AYABE NINOMIYA, REGINA CÉLIA DE ARAÚJO, KEDNA 

REGINA MONTEIRO DA SILVA, MARGARIDA VALDIRENE ROCHA, LEDA 

MARIA DE SOUZA VILLAÇA, LOURDES FRANÇA THOMAS DE CAMPOS, 

LUBIA NOGUEIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, 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: 1017717-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Ciente da interposição 

de Agravo de Instrumento pela parte autora. Todavia, mantenho a decisão 

vergastada por seus próprios termos. Estando depositada a diligência do 

oficial de justiça, promova-se a citação da parte requerida, conforme já 

determinado no decisum que indeferiu a tutela de urgência vindicada, caso 

contrário, intime-se o autor para adotar as diligências necessárias a esse 

fim. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011755-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

EDGAR BARBOSA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031648-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Ciente do recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. Todavia, mantenho a 

decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 10251348. 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: 1034043-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARLA DA SILVA RIPARDO (AUTOR(A))

KATIELLY REGINA DA CRUZ QUEIROZ (AUTOR(A))

EDNA MARA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ANDREA RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

GISELI DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

JUCILENE RAMOS MACEDO (AUTOR(A))

VILMA ARAUJO BAPTISTA (AUTOR(A))

DEJANIRA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE JESUS LEITE (AUTOR(A))

OSMANO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JUCINEY FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA PAULA DOS SANTOS DIAS SOARES (AUTOR(A))

MANOEL SEIXAS FILHO (ADVOGADO(A))

CLEIDIANE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JOSIDELMA LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1034043-44.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 60.000,00; AUTOR(A): 

CLEIDIANE DA SILVA SANTOS, VILMA ARAUJO BAPTISTA, EDNA MARA 

DOS SANTOS SILVA, GISELI DA SILVA LOPES, JOSIDELMA LIMA DA 

SILVA, OSMANO DE OLIVEIRA RIBEIRO, DEJANIRA MENDES DA SILVA, 

ROSANGELA CARLA DA SILVA RIPARDO, ANA PAULA DOS SANTOS 

DIAS SOARES, MARIA DE JESUS LEITE, ANDREA RODRIGUES RIBEIRO, 

JUCILENE RAMOS MACEDO, KATIELLY REGINA DA CRUZ QUEIROZ, 

JUCINEY FRANCISCA DA SILVA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: Vistos, 

etc. Tendo em vista a certidão de ID 14223334, intime-se o Requerente 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar sobre 

prosseguimento no feito sob pena de indeferimento da inicial. 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 20 de agosto de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005779-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

ANDRE ALMADA ARIZAWA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Isso posto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO 

PROVIMENTO. 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: 1020650-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022220-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020806-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZILA RIBEIRO TAQUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"(...)Por todo o exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002839-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005864-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DE MORAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista que o Impetrante foi intimado a pagar as 

diligências e não o fez conforme certidão de ID 6776806, intime-se 

novamente a parte autora para pagamento de diligências, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024220-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ATINAIUR ANTONIO PIRES SAPPER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 1130956-3. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. 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: 1023282-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE JESUS (IMPETRANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA GERÊNCIA DE COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO DE MATO GROSSO - GCC (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada pelo impetrante. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026418-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O Impetrante indicou como autoridade coatora o PRESIDENTE DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE. De acordo com o art. 1º da 

Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é destinado a proteger direito 

líquido e certo, em caso de violação ou justo receio de que esta aconteça, 

por parte de autoridade coatora. Nesse sentido há que se observar que a 

autoridade coatora é aquela que detém na ordem hierárquica poder de 

decisão e é competente para praticar os atos administrativos decisórios, 

diferente do executor, que é o agente subordinado que cumpre a ordem 

por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela, não dispondo de 

competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Dessa forma, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores transtornos à 

parte, faculto a Impetrante emendar para indicar autoridade coatora 

competente para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, 
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no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000654-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE (ADVOGADO(A))

MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante desses 

fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para ratificar a 

liminar e DETERMINAR ao impetrado que emita em favor da impetrante a 

Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004125-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: De todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar a liminar deferida e 

determinar ao impetrado que reative, em favor do impetrante, a emissão de 

nota fiscal eletrônica, ficando vedada a cessação dessa opção, por meio 

de ato administrativo motivado apenas em débitos fiscais pendentes, salvo 

no caso de advento de legislação que discipline a questão em contrário. 

Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente 

processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Com fundamento 

no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do 

prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário de sentença. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006159-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA L PIVETTA - ME (IMPETRANTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000828-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (IMPETRANTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Finanças (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: De todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar a liminar deferida e 

determinar ao impetrado que reative, em favor do impetrante, a emissão de 

nota fiscal eletrônica. Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE 

DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503694-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. BONINI - ME (IMPETRANTE)

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1122711-2. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. 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: 0504284-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 
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(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante desses 

fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para ratificar a 

liminar e DETERMINAR ao impetrado que emita em favor da impetrante a 

Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009, 

ficando vedada a inclusão, no corpo do documento, de informações que 

mitiguem a aplicação plena da Lei n. 8.672/2007. Encaminhe-se cópia 

desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei 

n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário de sentença. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019144-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA (ADVOGADO(A))

CESAR TORRES VEDANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA para DETERMINAR que a 

autoridade coatora, no prazo máximo de 30 dias, profira decisão no pedido 

de restituição tributário protocolado sob o número 5191988/2014. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1021167 Nr: 32515-60.2015.811.0041

 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: JADER XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MT, GERENTE DE CARGO, CARREIRAS E 

REMUNERAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE 

GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE 

APLICAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

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.: 1035398 Nr: 39309-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONE STEFANY GALVAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADOR DA 

COORDENADORIA DE APLICAÇÃO, GERENTE DA GERENCIA DE CARGOS 

E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

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.: 1035486 Nr: 39360-11.2015.811.0041

 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: GEREMIAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAD/MT, 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO, GERENTE DA 

GERENCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

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.: 1028368 Nr: 35990-24.2015.811.0041

 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: LAURO VIRGINIO DE SOUZA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, GERENTE DE CARGO, 

CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 
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neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 923136 Nr: 45307-80.2014.811.0041

 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: ARMS-FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 

DIDATICOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA SILVA - 

OAB:113620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Sendo assim, diante de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a inexistência de relação 

jurídico-tributária entre a parte autora e o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, em relação ao Diferencial de Alíquota do ICMS, quando a venda 

for efetuada a adquirente não contribuinte do imposto, em virtude da 

inconstitucionalidade do Protocolo n. 21/2011 do CONFAZ, bem como do 

art. 398-Z-5, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, 

introduzido pelo Decreto Estadual n. 312/2011, até a vigência da Emenda 

Constitucional n. 87, de 16 de abril de 2015.Considerando que a parte 

autora decaiu de parte ínfima de seu pedido, uma vez que a ressalva feita 

na parte dispositiva da sentença apenas limitou, temporalmente, o efeito 

declaratório pretendido na petição inicial, as custas processuais e 

honorários advocatícios serão arcados pelo requerido.Inobstante, o 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO fica isento do recolhimento das 

custas em razão da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Condeno o requerido em honorários advocatícios 

correspondentes a 10% do valor atualizado da causa, conforme previsão 

do art. 85, §3º, I, c/c seu §4º, III, do CPC. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 717602 Nr: 8551-77.2011.811.0041

 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: INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MT, GERENTE DA CONTA 

CORRENTE DA SECRETARIA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Tendo em vista que já foi certificada a tempestividade do recurso, bem 

como apresentadas as contrarrazões, encaminhe-se o processo ao E. 

TJMT (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 779755 Nr: 33241-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASBOL - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BRASBOL – 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., onde aponta a existência de 

supostas contradição e omissão na sentença que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos às fls. 74/87-v.

 É o que tinha a relatar.

Decido.

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

Embora o novo CPC tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022), não sendo passível, portanto, de ser utilizado para 

acolhimento de irresignação em face de decisão.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 733882 Nr: 30143-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA TELES AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO SIDNEI AFONSO - 

OAB:5740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos.

Para o cumprimento do V. Acórdão prolatado pelo TJMT, não há 

necessidade de liquidação de sentença, uma vez que a condenação se 

deu em valor certo e determinado (fl. 226-v).

Logo, o interesse em dar prosseguimento ao cumprimento da sentença é 

da autora, que deve apresentar seu pedido na forma do art. 534 do CPC.

Assim, os autos deverão voltar para a Secretaria onde deverão aguardar 

a manifestação da parte interessada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 914062 Nr: 39554-45.2014.811.0041

 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: LUCIMARA LEITE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE PORTELLA - OAB:

 Diante de todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Antes, porém, certifique-se nos autos quanto à 

realização do depósito dos honorários periciais pelo requerido. Sendo 

positiva a certidão, expeça-se alvará em favor do médico perito, caso 

contrário, intime-se o INSS para promover o recolhimento da quantia 

devida, no prazo de 10 dias.Após, proceda-se o cartório ao cancelamento 

na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juízo; consignando-se os 

nossos cumprimentos.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771865 Nr: 24949-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SANTOS FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14.564/MT, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831970 Nr: 37586-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045885 Nr: 44314-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA WERNER, MARIA VANDA LIMA RIBEIRO, 

EDÉSIO DO NASCIMENTO

 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 - 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.: 1077523 Nr: 8-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTA DA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA 

XAVIER DE LIMA - OAB:6918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de tornar definitiva a fim de que a Requerente obtenha a sua 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede 

pública ou privada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários, 

diante do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme 

entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê. Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032966-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, 

SUBTENENTES E OFICIAS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E 

INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ASSOADE) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. O 

Requerente alega, em síntese, que os seus representados passaram no 

concurso da Polícia Militar e realizar a matrícula no 27º Curso de Formação 

de Soldados – CFSD, na data de 06/10/2008. Alega que o referido curso 

teve duração aproximada de 08 (oito) meses, sendo que os 

representados da autora foram aprovados em 28/05/2009. A autora alega 

que os seus representados adentraram ao serviço público na data de 

matrícula no curso, ou seja em 06/10/2008 e entende que esta data é o 

referencial para contagem do tempo necessário para a promoção à cabo 

dos representados da mesma. Alega que diversos militares já começaram 

a ser chamados para a realização de testes físicos para a promoção de 

abril de 2018 e requereram, assim, seja deferida a tutela antecipada no 

sentido de determinar que os representados da autora possam realizar 

todos os procedimentos, quais seja, realização de teste físico, teste de 

saúde, apresentação dos documentos necessários para concorrerem à 

promoção de abril/2018. Com a inicial vieram documentos. Ao ID. 11349218 

determinei à autora para indicar o nome dos militares que de acordo com a 

inicial estariam com seus direitos sendo suprimidos. Tal determinação foi 

cumprida pela autora ao ID. 11560670. É o que tinha a relatar. Decido. 

Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Analisando os argumentos despendidos pela 

autora, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o 

acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a 

fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável que as normas que 

tratam do tema dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 20. O ingresso 

no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do 

Curso de Formação de Soldados (CFSd). Parágrafo único. A ordem 

hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da 

ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd). Art. 

21. Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é 

o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou 

graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: 

(...) II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; Dessa forma, 

percebo, nesse momento de cognição sumária, a ausência de fumaça do 

bom direito dos representados da autora, isto porque querem fazer contar 

seu tempo como alunos-soldados, mas a legislação, para fins de 

promoção, indica ser necessário tempo de 9 (nove) anos na graduação de 

soldado. É cediço que o aluno, durante o curso, ainda não está graduado 

como soldado, podendo inclusive ser eliminado dos quadros da PM/MT 
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caso não seja aprovado nas disciplinas e testes. Embora o seu tempo 

como aluno conste para fins de tempo de serviço, até porque durante este 

período recebem seus vencimentos, com descontos e demais direitos 

administrativos, tenho que tratam-se de situações diferenciadas. Isto é, 

uma coisa é a contagem para fins trabalhistas e previdenciários, outra 

coisa é a contagem para fins de promoção, a qual é regulada de forma 

específica, conforme a legislação estadual mencionada. Portanto, está o 

ausente o requisito da fumaça do bom direito. Além disso, o autor não 

demonstrou o perigo da demora, haja vista que existem outras promoções 

regulares na PM/MT. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a existência de 

Direito para o autor e de obrigação para o Estado de Mato Grosso. 

Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito dos atos 

administrativos, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade do ato em questão. Não seria 

razoável inversão do rito neste momento, uma vez que necessária a 

manifestação das partes e a produção de provas. A tutela antecipada 

possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao 

acolhimento do pedido de tutela antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos 

pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no 

art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os pressupostos, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o Requerido para querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005966-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

ROBERTO SAMPAIO DE FARIA (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela de Evidência 

c/c Danos Morais ajuizada por ROBERTO SAMPAIO DE FARIA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse 

no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil 

Administrador – Polo Cuiabá, bem como o pagamento de lucros cessantes 

no importe de R$ 50.598,41 (cinquenta mil quinhentos e noventa e oito 

reais e quarenta e um centavos) e a indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Relata o Requerente que logrou 

êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para 

o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil 

Administrador – Polo Cuiabá, que previa 10 (dez) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificado na 107ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 94 (noventa e quatro) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

94 (noventa e quatro) candidatos classificados nomeados, 19 (dezenove) 

não tomaram posse, tornando assim 19 (dezenove) cargos vagos, além 

da existência de 81 (oitenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de cargos precários 

nomeados temporariamente durante a validade do concurso, comprovando 

a necessidade de mão de obra. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

32/159. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (fl. 163), o 

Requerente o fez às fls. 166/172. Postergada a análise da antecipação de 

tutela pretendida para após a apresentação da contestação (fl. 173). 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 175/191, 

e juntou os documentos de fls. 192/195. Resposta à contestação às fls. 

198/235, relatando a existência de empresas terceirizadas que contratam 

funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo da 

empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui terceirizados 

lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando cargos que 

deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista que ocupam, 

entre outros, a função inerente aos técnicos da área instrumental do 

governo, com a juntada de documentos (fls. 236/321). Intimados a 

especificar provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da 

prova, uma vez que a Requerente já juntou todos os documentos 

disponíveis (fls. 325/343), com os documentos de fls. 344/470. Parecer do 

Ministério Público Estadual manifestando pelo prosseguimento do feito sem 

intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (fls. 

475/477). É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, analiso as 

preliminares levantadas pelo Requerido na oportunidade da contestação. 

Alega a ocorrência de coisa julgada tendo em vista que o Requerente 

ingressou com ação no Juizado Especial da Fazenda Pública com a 

mesma causa de pedir e pedidos contidos nesta ação, restando 

indubitável que já ocorreu a análise do Poder Judiciário, que se posicionou 

quanto à inexistência do direito do Requerente. Em que pese o Requerente 

tenha ingressado com a referida ação, o julgamento ocorreu sem a análise 

do mérito, e de acordo com o art. 486 do CPC, nada obsta que o autor 

ingresse com nova ação, razão pela qual rejeito a preliminar. Alega o 

Requerido a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, 

tendo em vista que os candidatos que participaram do certame e que 

estão mais bem classificados que o Requerente, seriam prejudicados caso 

a decisão a favorecesse. A formação do litisconsorte passivo necessário 

em casos de concurso público, em nada contribui a título de informação 

para o deslinde da questão, isso porque a demora na citação de todos os 

participantes melhor classificados no certame prejudicaria o Requerente, 

sendo, portanto dispensável, ancorado ao princípio da celeridade e 

eficiência, razão pela qual rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. 

No que tange ao requerimento do autor quanto à inversão do ônus da 

prova, saliento que o Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I 

do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende o Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Administrador – 

Polo Cuiabá, bem como o pagamento de lucros cessantes e a indenização 

por danos morais. Analisando os documentos acostados, verifico que o 

Requerente foi classificado na 107ª colocação e que o Edital previa 11 

(onze) vagas para o cargo almejado, das quais 10 (dez) vagas eram de 

ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 10 (dez) vagas, o 

Requerido convocou a tomar posse 94 (noventa e quatro) candidatos, dos 

quais 19 (dezenove) não teriam tomado posse. O Requerente relata a 

existência de 81 (oitenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias 

estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de 

contratações precárias e da existência de empresas terceirizadas que 

possuem funcionários ocupando cargos que deveriam ser destinados aos 

classificados em concurso. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 
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vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 173 (ID 2989717). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-13.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração oferecidos em face da 

sentença de fls. 410/416 (ID 11492223), interpostos no prazo e na forma 

legal, de modo que podem ser conhecidos. Alega o embargante que há 

omissão e contradição na sentença atacada, ao direito constitutivo da 

autora, uma vez que comprovou a existência de cargos ocupados de 

forma precária que a preterem, e que tal fato não teria sido objeto do 

dispositivo decisório. A omissão estaria caracterizada pela ausência de 

fundamentação quanto à licitude dos cargos precários e a contradição 

estaria em afirmar serem contratos temporários aqueles ocupados por 

funcionários de empresas que terceirizam serviços. Alega ainda omissão 

quanto ao lucro cessante, dano moral e ofícios advindos das secretarias 

de estado confessando necessidade de mão de obra. O embargado 

ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 434/437 (ID 

14267963), posto que os embargos foram interpostos com caráter 

infringente. A Requerente interpôs pedido incidental de tutela de urgência 

para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, 

mantendo-a no cargo até o julgamento dos aclaratórios ou demais 

recursos subsequentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Os presentes 

Embargos de Declaração não merecem guarida, pois não há omissão ou 

contradição a ser sanada, pelas razões que passo a expor. Alega a 

embargante que houve omissão quanto à ausência de fundamentação da 

licitude dos cargos precários, uma vez que não há na decisão fundamento 

que justifique que os cargos precários revestem-se de contratações 

temporárias com amparo constitucional para atender necessidades 

transitórias da administração pública. A sentença foi clara em dispor sobre 

o ponto atacado: “Nos casos em que o candidato é aprovado fora do 

número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com 

a existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público.(grifei)” 

Apenas a título de esclarecimento, este Juízo não afirmou que os 

contratos temporários são lícitos ou ilícitos, mesmo porque não há nos 

autos documentos suficientes para comprovar tal afirmação, inclusive o 

parágrafo acima mencionado, afirma que não seria possível comprovar de 

forma genérica a regularidade das contratações apenas pela existência 

de contratos precários, que em regra, são para suprir necessidade 

eventual e temporária, não proferindo qualquer juízo de valor neste 

sentido. Ademais, o ônus da prova é da parte autora, que não logrou êxito 

em demonstrar que os contratos temporários eram ilícitos. No que tange à 

contradição, consubstanciada na alegação de que este Juízo teria 

afirmado serem contratos temporários aqueles ocupados por empresas 

terceirizadas, não vislumbrei tal afirmação na sentença prolatada. Pelo 

contrário, tal informação foi trazida pela própria Requerente na 

oportunidade de resposta à contestação, quando afirma à fl. 277: “é 

imperioso destacar a existência de empresas terceirizadas que contratam 

funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como é o conhecido 

exemplo da empresa ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, a 

qual possui em seu quadro funcional pessoas lotadas em diversas 

Secretarias do nosso Estado. (...) Tal afirmação é facilmente comprovada 

ao se verificar os documentos anexos onde se comprova 

exemplificativamente a existência de pessoas contratada DURANTE A 

VIGÊNIA DO CONCURSO pela empresa ABACO TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO LTDA, para prestar seus serviços junto à diversas 

secretarias, dentre elas SEDUC/MT e SEFAZ/MT na função inerente aos 

Técnico da Área Instrumental do Governo, comprovando, assim, de forma 

inquestionável, a existência dos contratos precários, como demonstra: 

(...)”, sendo assim relatado na sentença: “A Requerente relata a existência 

de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais 

durante a vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das 

respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias 

formalizadas por empresas terceirizadas. (grifei)” Saliente-se que a 

informação foi novamente repetida nos embargos de declaração: “Assim, 

objetivando destacar os pontos omissos quando à comprovação das 

vagas que possibilitam a nomeação da Embargante, vale trazer a baila o 

quadro resumido de vagas objeto da demanda, que comprovam em suma: 

05 (cinco) cargos vacantes de candidatos que não tomaram posse, 

comprovados documentalmente através da lista de nomeações e posse 

dos candidatos, disponibilizada pelo próprio Embargado no sítio eletrônico 

da Secretaria de Estado de Gestão, antiga Secretaria de Estado de 

Administração; 71 (setenta e um) cargos declaradamente vagos através 

dos lotacionogramas publicados pelo próprio Embargado na IOMAT – 

Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, como acostados à peça 

vestibular e elencado na inicial por Secretaria de Estado, cada qual com o 

link para consulta e o número de vagas disponíveis; 462 (quatrocentos e 

sessenta e dois) cargos de servidores terceirizados, novamente 

comprovados pelo próprio Embargado no Plano de Providência costado 

aos autos, no qual o Secretária de Estado de Fazenda, o Secretário de 

Estado de Administração, o Secretário-Auditor Geral do Estado e o 

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Fazendário confirmam que os 

cargos apresentados preteriam os TAIGs e AIGs, somados aos contratos 

de servidores da Ábaco que foram indiscriminadamente renovados 

durante a validade do concurso, ceifando as vagas do candidatos 

regularmente classificados.(grifei)” Este Juízo apenas mencionou na 

sentença que existe diferença entre contratações precárias ou 

temporárias e serviços prestados por empresas terceirizadas: 

“Saliente-se que existe diferença entre contratações precárias ou 

temporárias e serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas 

devidamente autorizadas por lei para um fim específico.” Nota-se que não 

há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, e que a Embargante 

pretende rediscutir o mérito da ação, o que é incabível por meio de 

embargos de declaração. O nosso E. TJMT manifesta entendimento de que 

não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os 

embargos devem ser desprovidos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA 

CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de 

declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na hipótese, porquanto o v. 

acórdão embargado foi claro ao declinar as razões quanto à manutenção 

da sentença. (ED 70569/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES, diante da ausência de 

omissão ou contradição a ser sanada. No mais, a sentença persiste tal 

como está lançada. Com relação ao pedido incidental de tutela de urgência 

para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, julgo 

o pleito prejudicado em razão da análise dos Embargos, devendo eventual 

pedido de caráter incidental, ser analisado pelo Tribunal em caso de 

interposição de recurso de apelação, uma vez que este juízo cessa a sua 

jurisdição com a prolação de sentença (Precedentes: STJ-4ª T., REsp 

1.013.759, Min. João Otávio, j. 22.3.11, DJ 1.4.11; JTJ 290/534: AI 

361.259-4/0-00). 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: 1007021-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1000486-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA SOARES DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOARES DA CRUZ OAB - 544.400.761-49 (REPRESENTANTE)

JOVANIO SOARES DA CRUZ OAB - 866.358.081-91 (REPRESENTANTE)

INGRIDE RAIM SOARES DA CRUZ OAB - 050.299.841-51 

(REPRESENTANTE)

OELCINE SOARES DA CRUZ OAB - 014.270.521-74 (REPRESENTANTE)

CLAUDIO SOARES DA CRUZ OAB - 907.921.141-91 (REPRESENTANTE)

SOZINEIA SOARES DA CRUZ OAB - 535.624.611-00 (REPRESENTANTE)

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ OAB - 027.682.101-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1026255-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA (ADVOGADO(A))

MARGARETH DA CONCEICAO COSTA GODOY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, 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: 1002700-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACY CANTUARIO MARQUES (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

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: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014547-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

NEUZA MUNIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – MT 

(CUIABÁ-PREV), a juntada aos autos dos holerites do credor, a fim de 

verificar a ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças 

reclamadas. 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: 1005784-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504708-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIA DA SILVA CORREA (EXEQUENTE)

IRONICE PARATECO DE SOUZA (EXEQUENTE)

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

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 Embargos à Execução 

opostos nos presentes autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 388501 Nr: 24368-55.2009.811.0041

 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: P. H. M., ANETTE FRANCINE SARNOVSKI MOSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 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

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 377519 Nr: 13881-26.2009.811.0041

 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: ANETTE FRANCINE SARNOVSKI MOSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WILERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:PROC. DO ESTAD

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048409 Nr: 45684-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:, SÉRGIO BENEDITO - OAB:

 Ação Cominatória n.º 45684-17.2015.811.0041 – Cód. 1048409

Requerente: Érico Jorge da Cunha.

 Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc,

Cuida-se de pedido de expedição de alvará dos valores depositados em 

favor do Requerente para custeio do medicamento utilizado.

 Pude observar que o Estado de Mato Grosso, através do ofício nº 

0674/2018, comunicou a emissão de nota de empenho no valor de R$ 

534,94 (quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), 

para aquisição do fármaco, quantia esta já vinculado ao processo, 

conforme extrato colacionado pela Secretaria Unificada.

 Dessa forma, DEFIRO o pleito de fls. 165, para AUTORIZAR a imediata 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados no 

feito, em favor do Sr. Érico Jorge da Cunha na forma requerida na petição 

retro.

 Ato contínuo, a parte AUTORA deverá fazer a competente prestação de 

contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal, sob pena de responsabilidade.

Na sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Cumpridas as determinações, encaminhem-se os autos ao MP.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 724305 Nr: 19953-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBG, LORENA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Com o retorno do novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no fei to 

executório.Ultimadas tais providências, retornem-se os autos incontinenti 

concluso para apreciação.Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258305 Nr: 23758-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 DispositivoIsto posto:a)acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para determinar a observância ao teto remuneratório 

constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em 

determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a 

glosa do valor excedente no mês de referência;b)determino a remessa 

dos autos à contadoria judicial para atualização do valor do débito, que 

deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de mora no percentual 

de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 e juros da 

remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, 

bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 

2008.c)sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;d)com o 

retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente 

conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório;e)após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.f)decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da 

exceção contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 17 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754046 Nr: 6009-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 
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ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606, ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.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.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo.P.R.I.Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 338829 Nr: 9422-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL PAES DA SILVA, DANYELE APARECIDA 

GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSC - FUNDAÇAO DE SAUDE DE CUIABA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DANIELA MORAIS 

GOMES - OAB:8829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. 

DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT, HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Vistos.

 Em face da certidão retro lavrada, ACOLHO a sugestão mencionada, para 

alterar a expedição de precatório requisitório, eis que o valor não 

ultrapassa o teto limite estabelecido pela Lei Municipal nº 5.953/2015, para 

determinar a expedição de RPV's individualizados em face do exequente 

principal e do seu patrono.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1252345 Nr: 21884-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1252346 Nr: 21885-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258303 Nr: 23756-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMOR MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1259622 Nr: 24277-81.2017.811.0041

 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): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268163 Nr: 27074-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LIBERALI WEISSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268852 Nr: 27285-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILZA ROSA FIGNER MOUSSALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268859 Nr: 27290-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA REGINA LOPES BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270783 Nr: 27941-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 
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excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272747 Nr: 28545-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272758 Nr: 28553-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA ONO IDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1259621 Nr: 24276-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERLINO RODRIGUES GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268854 Nr: 27286-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANJA JUGURTHA BONNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;
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d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270784 Nr: 27942-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARCO VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270790 Nr: 27946-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAURÍCIO MONTEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272743 Nr: 28541-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA MARIELA FARAH VASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998267 Nr: 22728-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI GRZEBIELLUCKAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046680 Nr: 44724-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEN CATEN PIPPER, IVANI TERESINHA URIARTE, 

IVANIR RIBEIRO CABRAL, ELISANGELA DA SILVA JABOINSKI, ELZA 

MENDES DA SILVA, ADRIANA FATIMA CABRAL, MARIA GUILHERMINA DE 

FREITAS, ELIANE PALUDO, MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 724598 Nr: 20268-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA MARQUES SOUZA DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA 

REIS - OAB:22243/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §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.: 939358 Nr: 54282-91.2014.811.0041

 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: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPEINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, 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.Cuiabá-MT, 20 de 

agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1268737 Nr: 27248-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA CRISTINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à execução foi apresentada tempestivamente 

pela parte executada. Que intimo a parte exequente para, querendo, se 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 338829 Nr: 9422-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL PAES DA SILVA, DANYELE APARECIDA 

GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSC - FUNDAÇAO DE SAUDE DE CUIABA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DANIELA MORAIS 

GOMES - OAB:8829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. 

DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT, HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Vistos.

 Em face da certidão retro, fls. 424, ACOLHO a sugestão mencionada, 

para alterar a expedição de precatório requisitório, eis que o valor não 

ultrapassa o teto limite estabelecido pela Lei Municipal nº 5.953/2015, para 

determinar a expedição de RPV's individualizados em face do exequente 

principal e do seu patrono.

 Cumprida essa determinação, cumpra-se os demais termos da decisão de 

fls. 421.

Por derradeiro, façam-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 789080 Nr: 43079-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LINO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11167/MT, FERNANDA 

CRISTINA PERIN CAMARA - OAB:17014/O, FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOELI 

MARIANE CASTELLI - OAB:16746/O, LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - 

OAB:19.000 OABMT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ao Credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 94946 Nr: 11553-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, BENEDITO SERGIO FEGURI - OAB:5490, 

DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que à fl. 16 existe procuração constituindo a Dra. Dolores Cruz 

Roselli como advogada do autor; à fl. 197, foi juntada nova procuração 

com outorga de poderes ao Dr. Benedito Sérgio Feguri.

Ocorre que à fl. 256 foi juntado substabelecimento da Dra. Cristiane 

Aparecida da Silva (não constituída nos autos como procuradora da 

autora) para a advogada Dra. Aparecida de Castro Martins, à qual solicitou 

execução de honorários, às fls. 346/348, em seu nome.

Assim, intimo os advogados Dolores Cruz Roselli, Benedito Sérgio Feguri e 

Aparecida de Castro Martins para informarem nos autos a quem pertence 

o crédito referente aos honorários de sucumbência e, se for o caso, 

apresente documento de regularização processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258310 Nr: 23761-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CABRAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 
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supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 836770 Nr: 41679-20.2013.811.0041

 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: GILBERTO COLOGNESE VALANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição, com fundamento no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a 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 por força do 

disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027310-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MESQUITA BATISTA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027310-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CRISTIANE DE MESQUITA 

BATISTA MEDEIROS IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN Vistos e etc. 

Cristiane de Mesquita Batista Medeiros impetrou Mandado de Segurança 

com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo 

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário do 

veículo marca/modelo FORD/FIESTA HA, ano/modelo 2013/2014, placas 

OAS - 4336, renavam nº 00586248242 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora esta 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo FORD/FIESTA, ano/modelo 

2013/2014, placas QBE-2765, cor predominante BRANCA, renavam nº 

00586248242 independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007660-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DO VALE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENER JOSPE DO VALE MORAIS (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

vindicados, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro 

destes autos, para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a obrigação 

político-constitucional a fim de que seja assegurada a realização de exame 

médico para averiguar a necessidade de proceder com a internação 

compulsória e, no caso de confirmação, seja determinada a internação 

involuntária de filho da Requerente, Wener Jospe do Vale Morais, em 

estabelecimento hospitalar necessário para o tratamento com problemas 

de saúde mental, sendo disponibilizado todo o aparato necessário para 
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materialização da referida internação, ainda que no setor privado e/ou em 

outra cidade e/ou Estado da Federação, preferencialmente em hospital 

conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar 

particular igualmente capacitada para realizar o tratamento em testilha, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei 

nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá, de forma equitativa, ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. Intimem-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. 

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: 1007110-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAISE PACHECO DA SILVA (AUTOR(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1007110-68.2016.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 

8.880/1994]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

DAISE PACHECO DA SILVA Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL 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: 1007110-68.2016.8.11.0041; Valor causa: 0,00; 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. CUIABÁ - MT, 20 de agosto de 2018 Atenciosamente. SEDE 

DO 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 1477-84.2002.811.0041

 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: ALNALDO ENRIQUE DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO DE 

BRITO FILHO, LOURIVAL NUNES DA SILVA, NELSON PEDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos, etc.

Acerca da petição retro manifeste-se o Município de Cuiabá no de 10 

(dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859998 Nr: 1771-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 768941 Nr: 21872-48.2012.811.0041

 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: JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

- OAB:12.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Assim sendo, ACOLHO EM PARTE a impugnação à execução.Remeta-se 

o feito à Contadoria Judicial para atualização.Valor base: R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). Juros de mora de 0,5% ao mês do evento danoso 

(29/02/2008) até o advento da Lei n. 11.960/2009 e, após, pela caderneta 

de poupança. Correção monetária pelo IPCA-E.Após a atualização dos 

cálculos, cls. para homologação.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de 

agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 741376 Nr: 38171-37.2011.811.0041

 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 ALBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022883-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

AÇÃO DE COBRANÇA N. 1022883-56.2016.8.11.0041 Vistos, em 

substituição legal. Trata-se de Ação de Cobrança movida por FRANCISCO 

NASCIMENTO TEIXEIRA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ objetivando a 
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condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias no total de 

R$ 9.424,97. Juntou documentos. Citado, o requerido contestou a ação e 

juntou documentos. Intimado, o autor impugnou a contestação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 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. 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 n. 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a 

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, 20 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024736-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

ARNO SCHMIDT JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA N. 1024736-32.2018.8.11.0041 (PJE 

1) Vistos, em substituição legal. Trata-se de pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em caráter antecedente formulado pela 

BUNGE ALIMENTOS S/A. em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão de tutela de 

urgência para que, mediante a prestação de caução, o crédito tributário 

objeto do Aviso de Cobrança Fazendário n. 676991/332/68/2011 e a dívida 

ativa que dele decorra não seja fator impeditivo de: (i) obter, manter ou 

renovar Regimes Especiais, (ii) obter Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, de forma que seja concedida 

sempre que requerida, (iii) obter autorização para impressão de 

documentos fiscais, (iv) participação em leilões públicos, em licitações 

para venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, 

federais e municipais, etc..., bem como, que o requerido se abstenha de 

efetivar a inscrição no CADIN – ou seu cancelamento se já efetivado -, e 

toda a sorte de providências administrativas necessárias à sua regular 

atividade. Requer, ainda, que o requerido (i) registre imediatamente no seu 

banco de dados como garantia do Aviso de Cobrança Fazendário n. 

676991/332/68/2011 e a dívida ativa que dele decorra, a Apólice de 

Seguro Garantia n. 17.75.0006053.12, no valor de R$ 5.279.416,25 (Cinco 

milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e 

vinte e cinco centavos) emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., (ii) expeça 

em favor da Autora Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais 

Positiva com Efeitos de Negativa. Relata que foi autuada pela suposta 

realização de operações com mercadorias que não fora tributada ou 

isenta do ICMS, no período de Janeiro/2011, fato que ensejou a 

interrupção do diferimento das operações de aquisições, cujo imposto não 

fora recolhido ao erário público. Conta que apresentou, tempestivamente, 

Pedido de Revisão de Lançamento, instaurando o processo administrativo 

nº 5062534/2013, que foi improvido, e depois interpôs Recurso Voluntário, 

instaurado sob nº 5388851/2017, o qual manteve procedente o 

lançamento constante do Aviso de Cobrança Fazendário nº 

676991/332/68/2011. Assevera que o valor atualizado dos débitos em 

agosto/2018 é R$ 4.799.469,32 (Quatro milhões, setecentos e noventa e 

nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) 

conforme extratos emitidos no site da Secretaria de Estado da Fazenda, 

daí porque apresenta como garantia a Apólice de Seguro Garantia nº 

17.75.0006053.12, no valor de R$ 5.279.416,25 (Cinco milhões, duzentos 

e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco 

centavos). Ampara seu pedido nos requisitos da tutela de urgência. 

Juntou documentos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e nem a 

mediação, ambas previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez 

que, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na prática de tais atos. No 

mais, para a concessão da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente se fara a exposição sumária do direito ao qual se objetiva 

assegurar, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 305 do CPC/2015). Como relatado, trata-se de Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Cautelar Antecedente, na qual a requerente objetiva, 

mediante a prestação de caução, que o crédito tributário objeto do Aviso 

de Cobrança Fazendário n. 676991/332/68/2011 e a dívida ativa que dele 

decorra não seja fator impeditivo de: (i) obter, manter ou renovar Regimes 

Especiais, (ii) obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos 

do art. 206 do CTN, de forma que seja concedida sempre que requerida, 

(iii) obter autorização para impressão de documentos fiscais, (iv) 

participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus 

produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, federais e municipais, 

etc..., bem como, que o requerido se abstenha de efetivar a inscrição no 

CADIN – ou seu cancelamento se já efetivado -, e toda a sorte de 

providências administrativas necessárias à sua regular atividade. Requer, 

ainda, que o requerido (i) registre imediatamente no seu banco de dados 

como garantia do Aviso de Cobrança Fazendário n. 676991/332/68/2011 e 

a dívida ativa que dele decorra, a Apólice de Seguro Garantia n. 

17.75.0006053.12, no valor de R$ 5.279.416,25 (Cinco milhões, duzentos 

e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco 

centavos) emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., (ii) expeça em favor da 

Autora Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com 

Efeitos de Negativa. Imperioso frisar, de início, que a empresa requerente 

não pretende, com esta ação, discutir o débito e obter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente obter Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa, e poder continuar desenvolvendo normalmente 

suas atividades, comprar, vender, contratar com o Poder Público, etc. 

Acerca da aceitação do Seguro Garantia, a atual jurisprudência vem 

permitindo a sua utilização, para fins de emissão de Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa, especialmente. Isso se dá por analogia e em 

consonância com o art. 835, §2º do NCPC e art. 9º da LEF, com as 

alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014, senão vejamos: Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 2o 

Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança 

bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao 

do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Art. 9º. Em 

garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá: [...] II 

– oferecer fiança ou seguro garantia; Nesse sentido é a jurisprudência 

desta Egrégia Corte de Justiça, consoante se extrai dos arestos abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. 

CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. 

OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A 

EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS, BEM COMO CANCELAR 

PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS. IMPOSSÍVEL. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN. POSSIBILIDADE DE 

EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há obstáculo à aplicação analógica das 

hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código 

Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a 

Lei de Execuções Fiscais não as diferencia. A apresentação de seguro 

garantia, não é suficiente suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A 

suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em 

dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do 

CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro 

garantia. Embora inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos 

exigidos ou protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a 

emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda 

Pública Estadual. (AI 73048/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO 

SUBSTITUTO DE PENHORA. LEI Nº 13.043/2014, QUE ALTERA 

DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. 

DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. 
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RECURSO DESPROVIDO. Apesar da alegação por parte do Estado de que 

o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as 

hipóteses do art. 9º, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei 

em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, 

alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre 

os meios legítimos de garantia da execução fiscal. Embora o Estado 

sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice 

em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário por não se enquadrar nas hipóteses numerus clausus do art. 

151, do CTN, para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, a garantia processual é suficiente. (AI 157342/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017). No 

tocante ao periculum in mora, não há que se olvidar que a ausência de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa traz sérios prejuízos à atividade 

empresarial, inclusive a possibilidade de participar de licitações, dentre 

outras restrições. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada para determinar que seja aceita a 

Apólice de Seguro Garantia n. 17.75.0006053.12, ID. n. 14599656, no valor 

de R$ 5.279.416,25 (Cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), com validade 

para até 06/08/2023, como garantia do débito mencionado na inicial, 

oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário n. 676991/332/68/2011, no 

sentido de que o mesmo não seja fator impeditivo de obter Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Cite-se a 

parte requerida, para que, querendo, apresente sua contestação no prazo 

legal, nos termos do art. 306 do CPC/2015, oportunidade em que deverá 

informar se já há CDA acerca dos débitos ora discutidos. Em seguida, 

abro vistas ao Ministério Público. Após, efetivada a tutela cautelar, o 

pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) 

dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido 

o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas 

custas processuais, conforme determinação legal do art. 308 do 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive 

pelo Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023342-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO ARANTES (AUTOR(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 30/07/2018 Última distribuição 02/08/2018 

Valor da causa R$ 20.499,21 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E 

NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA Nº 1023342-87/2018 REQTE: CARLOS 

SERGIO ARANTES – CPF Nº 190.476.148-87 REQDA: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ 332 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO E NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente 

em 30/07/2018, inicialmente na Terceira Vara Espec. da Fazenda Pública 

de Cuiabá, via PJe, por CARLOS SERGIO ARANTES – CPF Nº 

190.476.148-87, em desfavor da MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na 

exordial, em que pretende a concessão de tutela antecipada, para que 

seja determinado o cancelamento do Protesto n. 38486, oriundo do Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá, referente ao título executivo extrajudicial CDA 

1233523, no valor de R$ 10.499,21-, efetivado na data de 12/07/2018, bem 

como proceda a retirada do nome do Autor do banco de dados do 

SERASA/SPC. 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, requer que seja julgada procedente a presente demanda, 

acolhendo-se todos os pedidos, nos termos do Art. 5º, inc. V da CF/88 c/c 

Arts. 186 e 927 do CC/2002, para: a) cancelar o protesto indevido no valor 

de R$ 10.499,21, referente à CDA 1233523, bem com a retirar a restrição 

do SERASA/SPC relativa ao mesmo título; b) declarar a nulidade da CDA 

1233523 e c) condenar o Município Requerido ao pagamento da quantia 

justa e razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais. À causa foi atribuído o valor de R$ 20.499,21 (vinte mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) – ID n.º 

14451298. Junto à inicial trouxe os documentos ID’s n.ºs 14451326, 

14451359, 14451381, 14451442, 14451561, 14451582 e 14451602. Em 

19/12/2017 o MMº. Juiz de Direito Titular da Terceira Vara Espec. da 

Fazenda Pública de Cuiabá, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 

proferiu decisão declarando de ofício a incompetência absoluta daquele 

Juízo para processar e julgar esta ação, declinando da competência em 

favor desta Vara Especializada de Execuções Fiscais - ID n.º 14469087. 

Em 02/08/2018 os autos foram redistribuídos para este Juízo – Evento n.º 

16707801, vindo à conclusão em 03/08/2018 - Evento n.º 16712550. 

Autos eletrônicos conclusos, na data de 09/08/2018 o Autor, por meio seu 

Advogado, peticionou requerendo a juntada de guia e comprovante de 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no valor total de R$ 

618,39 (seiscentos e dezoito reais e trinta e nove centavos). – ID’s nºs 

14638123 e 14638143, e em 14/08/2018 juntou aos autos Guia de 

recolhimento de ITCD – ID n.º 14734627. Em 17/08/2018, o Autor 

novamente peticionou nos autos, afirmando que “Considerando que até a 

presente data não foi analisado o pedido de tutela de urgência, e que o 

protesto indevido está gerando prejuízos incalculáveis ao demandante, o 

autor informa que realizou DEPÓSITO JUDICIAL do valor questionado (guia 

em anexo), cuja finalidade é a GARANTIA DO JUÍZO. Requer, portanto, a 

juntada da guia de depósito judicial no valor de R$ 10.499,21 (valor do 

protesto indevido), bem como seja concedida a tutela de urgência e 

determinada a baixa imediata do protesto indevido, expedindo-se ofício ao 

4º Serviço Notarial de Cuiabá.”, sic, ID 14804865, juntando o Comprovante 

de Pagamento (Boleto Bancário) do depósito judicial efetivado em 

16/08/2018, na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(código barras final: 8.76780001049921), no valor de R$ 10.499,21- ID 

14804885. É o relatório necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que esta Magistrada recebeu nas datas de 13 e 14/08/2018, no 

Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal, durante o expediente forense, o 

Advogado do Autor, na primeira vez este Juízo procedeu à leitura atenta 

da Matrícula do imóvel (ID n.º 14451561), constatou ausência de qualquer 

apontamento no documento sobre impostos municipais, e na segunda vez 

veio o Douto Causídico informar sobre a juntada do comprovante da Guia 

de Recolhimento de ITCD (Imposto Transmissão Causa Doação - ID n.º 

14734627), oportunidade em que mais uma vez analisamos conjuntamente 

os documentos acostados aos autos eletrônicos, a saber: 1. Matrícula n. 

75.637, lavrada pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, segundo 

a qual o imóvel “área de 2,134,83m2 (dois, mil, cento e trinta e quatro 

metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados), desdobrada da 

área maior com 3.389,35 m2, localizado no Distrito de Coxipó da Ponte, 

Babardo, junto ao Loteamento Jardim das Américas I e II, nesta cidade, 

pertence à ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMINIOS VILLAGE DAS AMERICAS – 

CNPJ N.º 07.0777.900/001-99. – ID n.º 14451561; 2. Boletim de Cadastro 

Imobiliário do imóvel de Inscrição Municipal n.º 01.5.25.074.0164.001 em 

nome de CARLOS SERGIO ARANTES. – ID n.º 14451582; 3. Extrato de 

IPTU obtido via web: URL emissão.cuiaba.mt.gov.br/portal/, datado de 

11/07/2018 do imóvel de Inscrição Municipal n.º 01.5.25.074.0164.001 em 

nome de CARLOS SERGIO ARANTES – ID 14451602; 4. CERTIDÃO 

POSITIVA DE PROTESTO lavrada do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, da qual 

se extrai 01 (um) protesto, qual seja, Protesto n. 38486, referente ao título 

executivo extrajudicial CDA n.º 1233523, no valor de R$ 10.499,21-, 

efetivado na data de 12/07/2018 – ID n.º 14451359; 5. Guia de ITBI paga 

em 14/03/2006, no valor de 1.275,24-, referente ao imóvel de Inscrição 

Municipal n.º 01.5.25.074.0164.001- ID n.º 14734627. Posteriormente, o 

Autor, através do seu Advogado, seguindo o entendimento desta 

Magistrada, procedeu nesta data ao depósito do valor da CDA protestada, 

para garantir o Juízo - ID 14804885. Na sua inicial, o Autor fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, asseverando a inexistência de 

relação jurídica-tributária, posto não ser o seu Contribuinte, consoante 

disposição contida no Art. 34 do CTN[1], do IPTU do ano de 2014 (venc. 

05/05/2014 – insc. 01/07/2015), que incidiu sobre o imóvel cuja Inscrição 

Municipal é 01.5.25.074.0164.001, e que deu origem a CDA 1233523, 

expedida em 18/07/2018, no valor de R$ 10.499,21, (ID 14451442), imóvel 

esse que já havia disso doado na data de 20/05/2003 à ASSOCIAÇÃO 
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DOS CONDOMÍNIOS VILLAGE DAS AMÉRICAS – CNPJ N.º 

07.0777.900/001-99. Pois bem. Acerca da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional, 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, verbis: 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. 

(negritei). Preliciona o Professor Fredie Didier Jr. que: “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)[2]. 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”). (negritei). Além disso, sabe-se que 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) Por seua vez, ensinam os ilustres Professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] que: “A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 

(...)” (negritei). No caso presente, observa-se que para comprovar a 

ilegalidade do crédito tributário protestado, o Autor juntou aos autos os 

documentos acima, que em uma cognição sumária, no sentir deste Juízo 

não demonstraram suficientemente a presença do seu bom direito, pois se 

sabe que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e 

legitimidade, ainda que relativa, o que implica na inversão do ônus da 

prova quanto à comprovação da sua invalidade ou ilegalidade, ou seja, o 

ônus de comprovar a ilegalidade do ato administrativo pertence a quem 

alegar, no caso, o Autor. Nesse sentido, posiciona-se o nosso Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – 

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

E PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL – 

COBRANÇA DE IPTU – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E 

LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN – PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA (...) – 

INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO 

PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A presunção de legitimidade 

assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o 

ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, 

porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e 

legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN). (TJMT, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, AI 

680/2016, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016). 

(negritei). Com efeito, há que se registrar que no presente caso não 

existem elementos de convicção que retiram ou fragilizem a presunção de 

liquidez e certeza de que goza a Certidão de Dívida Ativa combatida, 

consoante disposição legal contida no Código Tributário Nacional, no seu 

Art. 204, verbis: "Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída." 

Acerca da impossibilidade de cancelar o protesto da CDA apenas pela 

propositura de ação declaratória, transcrevo o seguinte acórdão do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). (negritei). No mesmo sentindo, há julgados 

do nosso Tribunal Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). Entretanto, o Autor EFETUOU 

DEPÓSITO de R$ 10.499,21- nesta data, para garantir o Juízo, no valor do 

crédito fiscal protestado, inscrito em Dívida Ativa do Município Requerido 

(CDA 1233523), ID 14804885. Assim, implementada para garantia do Juízo 

a exigência estabelecida no inc. II do Art. 151 do Código Tributário 

Nacional[4] e ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão, com fundamento no Art. 300, § 2º do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

formulado pelo Autor, e CONCEDO inaudita altera pars a tutela provisória 

de urgência de natureza antecipatória, para determinar o imediato 

CANCELAMENTO do Protesto n.º 38486, referente à CDA n.º 1233523, 

lavrado pelo Quatro Serviço Notarial de Cuiabá, até decisão judicial ulterior. 

EXPEÇA-SE imediatamente ofícios à Sra. Oficial de Protestos desta 

Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato) requisitando o imediato cumprimento 

da antecipação da tutela de urgência acima (cancelamento dos efeitos do 

protesto), sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP) e 

ao SPC - Sistema de Proteção ao Crédito e ao SERASA - Centralização de 

Serviços dos Bancos, para que procedam a imediata exclusão do nome 

Autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00- (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00- (trinta mil reais), bem 

como sob pena de desobediência (Art. 330 CP), constando dos referidos 

ofícios cópia desta decisão. INTIME-SE o Advogado do Requerente desta 

decisão imediatamente (PJe e DJe). A seguir, PROCEDA-SE à vinculação à 

este PJe do valor depositado na Conta Única (ID 14804885), 

CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos. Após, CITE-SE e INTIME-SE 

por Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral, Dr. 

Luiz Antônio Possas Carvalho, para apresentar contestação via PJe, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, 

ambos do CPC/2015[5]. Havendo juntada de novos documentos com a 

contestação do Município Requerido, DÊ-SE VISTAS (PJe) ao Autor para 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

350 do CPC/2015[6] (Ato Ordinatório). Após, decorrido os prazos acima 

assinalados, com ou sem contestação do Município Requerido, ou, com ou 

sem a impugnação do Autor, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 34. 

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio 

útil, ou o seu possuidor a qualquer título. [2]. In Curso de Direito Processual 

Civil, 11ª ed., 2016, Editora JusPoddivm, pag. 593 [3]. Novo código de 

processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312. [4]. 

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 
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concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento. (negritei) [5]. 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 (...). [6]. 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.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026135-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

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 DECISÃO Autuação 14/08/2018 Valor da causa R$ 955,18 

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1026135-96.2018.8.11.0041 IMPTte: : 

CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - CNPJ Nº 12.612.514/0001-87 

IMPTdo: ANTÔNIO ROBERTO POSSAS DE CARVALHO (SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ). Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido Liminar distribuída 

eletronicamente – PJe em 14/08/2018, por CALDEIRA E AMORIM FERREIRA 

LTDA - CNPJ Nº 12.612.514/0001-87 contra ato tido como coator do Exmo. 

Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá, Sr. ANTÔNIO ROBERTO 

POSSAS DE CARVALHO, qualificados na exordial, pretendendo a 

concessão de decisão liminar para que seja determinado à Autoridade 

Coatora que se abstenha de cobrar a TAXA DE LOCALIZAÇÃO da 

Empresa Impetrante, para o registro de sua Quarta alteração contratual, ou 

de alguma forma cause embaraço que a impeça de regularidade no 

Cadastro Mobiliário do Município de Cuiabá, notadamente quanto à emissão 

de Notas Fiscais. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus 

boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu prolação de sentença 

concessiva da segurança, confirmando-se a liminar. À causa foi atribuído 

o valor de R$ 955,18 (novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito 

centavos). – ID n.º 14735184. Junto à inicial trouxe os documentos ID’s 

n.ºs 14735196, 14735228, 14735253, 14735267, 14735317 e 14735331. 

Em 14/08/2018 vieram os autos à conclusão – Evento nº. 16871578. Eis o 

relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Sabe-se que a RESOLUÇÃO 

N.º 023/2013/TP, ao fixar a COMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e 

julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, especificou que 

a Vara Especializada de Execução Fiscal tem competência para processar 

e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa. A interpretação que se dá a referida Resolução deve ser no sentido 

de que apenas as ações anulatórias que sejam conexas com ações 

executivas já ajuizadas é que devem ser reunidas e decididas por esta 

Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública 

Municipal. In casu, não há informação de que o débito fiscal – Taxa de 

Licença de Localização, no valor de R$ 955,18 (novecentos e cinquenta e 

cinco reais e dezoito centavos), cuja a cobrança a Empresa Impetrante 

pretende ver obstaculizada, seja objeto de execução fiscal ou que esteja 

inserida em dívida ativa, muito pelo contrário, o que se tem nos autos é 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, cujo vencimento irá se 

operar em 31/08/2018 – ID n.º 14735267. Dessa forma, os pedidos que se 

postula devem ser apreciados e julgados em um juízo de cognição ampla e 

exauriente, não havendo desta forma como fixar a competência nesta 

Vara Especializada de Execução Fiscal. A respeito da questão foram 

instaurados inúmeros Conflitos de Competência perante o E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, sendo relevante consignar parte da decisão 

proferida pelo Relator do C.C. 7273/2016-TJMT, Des. Luiz Carlos da Costa, 

que se aplica cirurgicamente ao caso presente, verbis: “(...) Não há 

informação de que os débitos que a autora pretende anular são objeto de 

execução fiscal ou já estão inseridos em divida ativa. Logo, a principio, a 

competência para julgar e processar esta demanda é de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, visto que é da sua atribuição 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual. (...).” 

Se não bastasse, também fora instaurado pelo Juízo desta Vara de 

Execução Fiscal da Capital, o Pedido de Providências – CIA n. 

0017918-78.2016.8.11.0000, perante a C. Corregedoria Geral da Justiça 

do E. Tribunal de Justiça deste Estado, ao argumento de que toda 

discussão tributária, independente da inscrição ou não do débito em dívida 

ativa deveria acontecer no Juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal, com a finalidade de evitar decisões conflitantes entre a unidade e 

as Varas Especializadas da Fazenda Pública, como medida de 

impedimento de afronta da segurança jurídica. Contudo, recentemente, na 

data de 18/04/2018 mais uma vez, o E. Tribunal de Justiça, através da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, ao arquivar o referido procedimento, 

consignou sobre a impossibilidade de se ampliar a competência do Juízo 

Espec. da Vara de Execução Fiscal para processamento e julgamento de 

ações que visam a discussão de crédito tributário NÃO INSCRITO em 

Dívida Ativa, nos seguintes termos: “tratando-se de ação de 

conhecimento, cautelar ou mandamental, cujo débito tributário em 

discussão ainda não estiver inscrito em dívida ativa, por sua natureza, a 

ação deve ser processada e julgada num juízo de cognição ampla e 

exauriente, de modo que não se vislumbra indícios de afronta à segurança 

jurídica tal determinação. Ademais, como cediço, a Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá conta com alto número de processos em 

tramitação e a ampliação da competência acarretaria a desvirtuação da 

proposta de criação e instalação da Vara. Assim, não há como ampliar a 

competência da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.” Diante do exposto, e 

por tudo o mais que dos autos eletrônicos constam - PJe, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal 

para processar e julgar a presente Ação de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR N.º 1026135-96/2018 e DECLINO para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá-MT, 

conforme consta do próprio endereçamento feito pela Empresa Impetrante 

na peça vestibular. INTIME-SE imediatamente o Advogado da Empresa 

Impetrante (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe). A seguir, REDISTRIBUA-SE ao 

Juízo Competente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS BAIXAS 

no Sistema PJe, Relatório e Distribuição. CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025877-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VILA BELA LTDA - ME (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 1025877-86.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/08/2018 16:55:08 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: CONSTRUTORA VILA BELA LTDA - ME - 

Contribuinte 22240 CNPJ nº 15.355.183/0001-35 CDA's Nºs 1225660; 

1083861 e 1308487. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.013.0292.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.084,73 DECISÃO 11010 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, referentes a IPTUs que recairam sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.013.0292.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1083861/2014, 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 
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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 1083861/2014 – 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 

1083861/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

13/08/2018, 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], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘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 1083861/2014, 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. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1225660 e 1308487, que totalizam o 

valor de R$ 5.234,73-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima 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 O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITAR a Executada no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE (PJe) o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

exordial, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta 

Execução Fiscal, indicando endereço correto da Executada e/ou indicando 

bens para serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20/08/2023 , 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 considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. 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).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (20/08/2023), 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 c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de agosto 

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 
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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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014788-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (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 DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1014788-66.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 

11:05:32 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura Municipal EXECUTADO: CHAFIC 

SAMIR FEGURI CPF nº 883.829.581-68 - Contribuinte 734813192 CDA's 

Nºs 1153341; 1041128; 1470294 e 1369943 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.13.027.0034.006 VALOR DA CAUSA: R$ 7.154,85 11010 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, referentes a IPTU's que 

recairam) sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.13.027.0034.006. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1041128/2014, 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 1041128/2014 – 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 

1041128/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

30/05/2018, 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], 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 1041128, 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. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1153341, 

1470294 e 1369943, que totalizam o valor de R$ 4.961,52-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima 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 O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20/08/2023, 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 considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. 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).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (20/08/2023), 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 c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de agosto 

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 
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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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014788-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (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 DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1014788-66.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 

11:05:32 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura Municipal EXECUTADO: CHAFIC 

SAMIR FEGURI CPF nº 883.829.581-68 - Contribuinte 734813192 CDA's 

Nºs 1153341; 1041128; 1470294 e 1369943 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.13.027.0034.006 VALOR DA CAUSA: R$ 7.154,85 11010 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, referentes a IPTU's que 

recairam) sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.13.027.0034.006. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1041128/2014, 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 1041128/2014 – 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 

1041128/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

30/05/2018, 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], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘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 1041128, 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. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1153341, 

1470294 e 1369943, que totalizam o valor de R$ 4.961,52-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima 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 O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 
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execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20/08/2023, 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 considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. 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).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (20/08/2023), 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 c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de agosto 

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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 310 de 630



consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014789-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA - ME (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 DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1014789-51.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 

11:05:37 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura Municipal EXECUTADA: 

CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA - ME - Contribuinte 01 CNPJ nº 

15.097.728/0001-50 CDA's Nºs 1131724/2014; 1032509/2013 e 

1298426/2015. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.44.050.0373.005 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.911,89 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTUs que recairam sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.44.050.0373.005. I . Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída, o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1032509/2013, 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 1032509/2013 – 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 

1032509/2013, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

30/05/2018, 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], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘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 1032509/2014, 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], 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. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1131724/2014 e 1298426/2015, que 

totalizam o valor de R$ 3.805,85 -, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima 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 O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR a Executada no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do/a Executado/a e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20/08/2023, 

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 considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 
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Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. 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).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (20/08/2023), 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 c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de 

agosto 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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014791-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELVAIS OSTER RITTER (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 DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1014791-21.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 

11:05:43 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura Municipal EXECUTADO: EDELVAIS 

OSTER RITTER - Contribuinte 333686 CPF nº 221.506.841-87 CDA's Nºs 

1 1 3 8 2 0 3 ;  1 0 2 5 9 5 2  e 1 5 7 0 8 2 3 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.6.12.003.0276.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.208,12 11010 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, referentes a IPTUs que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.12.003.0276.001 . 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1025952/2013, 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 
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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 1025952/2013 – 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 

1025952/2013, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

30/05/2018, 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], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘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 1025952, 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], 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. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1138203 e 

1570823, que totalizam o valor de R$ 3.118,63-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima 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 O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto da Executada e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20 /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 considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. 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).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (20/08/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa do 

Executado, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de agosto 

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 
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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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011441-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA PESTANA DE SOUSA (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 1011441-25.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:57 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: NATALIA PESTANA DE SOUSA - 

Contribuinte 734924195 CPF nº 017.236.211-37 CDA's Nºs 1123723; 

1002239; 1261253 e 1562095.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.44.011.0486.001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.543,77 DECISÃO 11010 

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 indicada(s) na inicial, referentes a IPTU's que 

recairam sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.011.0486.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1002239/2013, 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 1002239/2013 – 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 

1002239/2013, vencida em 10/04/2013, 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 
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aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘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 1002239, 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. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1123723; 

1261253 e 1562095, que totalizam o valor de R$ 5.498,31 -, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima 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 O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial: I. CITAR a Executada no endereço constante da exordial, por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do/a Executado/a e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 20/08/2023, 

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 considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. 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).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (17/08/2023), 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 c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. 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). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de 

agosto 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 
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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. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001873-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo (REQUERENTE)

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. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 08/08/2016 Última distribuição 23/10/2017 

Valor da causa R$ 27.378,37 AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAIS 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Nº 1013644-57/2018 REQTE: FRANCISCO ANTUNES DO CARMO CPF Nº 

011.271.568-02 REQDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 11022 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

proposta eletronicamente – PJe em 08/08/2016, inicialmente perante o 

Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, por FRANCISCO 

ANTUNES DO CARMO – CPF Nº 011.271.568-02 em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que 

pretende, liminarmente e inaudita altera pars, a antecipação da tutela 

jurisdicional para: a) suspender a exigibilidade dos créditos tributários, 

constantes do documento denominado “ Emissão de Guias – 

Lançamentos” que detalha supostos débitos que abrangem aos exercícios 

fiscais de 2004 a 2016) que totalizam o absurdo valor de R$ 27.378,37-, 

determinando-se à Requerida que: a.1) promova o imediato fornecimento 

de notas fiscais ao Requerente, a partir de março de 2016; a.2) se 

abstenha de fazer novos bloqueios de emissão de notas fiscais de 

serviços; a.3) se abstenha de protestar eventuais CDA´S que 

compreendam os valores discutidos nesta ação, sob pena de MULTA 

diária a ser arbitrado por este Juízo; b) que seja determine à Requerida 

que promova a liberação, imediata, ao Requerido do seu competente 

Alvará de Funcionamento (como autônomo), relativo ao ano de 2016, 

independentemente do pagamento de quaisquer taxas, por serem 

indevidas aos advogados; c) seja decretada a prescrição dos débitos 

apontados como do período de jan/2004 até jan/2010, em inteligência dos 

artigos 173 e 174 do CTN e Art. 240 do CPC, determinando-se que sejam 

estes excluídos das cobranças que estão sendo feitas ao Requerente, 

constantes do impresso anexo “Emissão de Guias – Lançamentos” que 

detalha os supostos débitos que diriam respeito à tributos municipais; d) a 

suspensão dos efeitos do credito tributário consubstanciado nas CDA’S 

nº 953414, nº 953415, nº 813093, nº 933511 e nº 365687, que são 

objetos da Execução Fiscal nº. 51777-64/2013 – Cód. 848432, em trâmite 

na Quinta Vara da Fazenda Pública e que estão elencadas no documento 

anexo denominado de “Emissão de Guias – Lançamentos”, onde se 

detalha supostos débitos que diriam respeito a tributos municipais, que se 

referem às Dividas nºs 19060066, 19060067, 19060071, 18978372 e 

16502297; e) seja determinado à Requerida que detalhe nos autos, 

através de documento hábil, quais as espécies de tributos municipais 

cobrados do Requerente,uma vez que no documento anexo, denominado 

de “Emissão de Guias – Lançamentos” apenas refere-se genericamente a 

tributos municipais, os quais totalizam o valor de R$ 27.378,37-. 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 

a confirmação da antecipação da tutela eventualmente concedida, 

julgando-se inteiramente procedente a presente ação, para que seja 

expedida e liberada em favor do Requerente notas fiscais de serviço e 

Alvará de Funcionamento (como autônomo), sem cobrança de taxas, bem 

como que seja excluído do banco de dados da Requerida, os débitos 

prescritos, bem como considerar como indevida a cobrança de tributos 

relativos à taxa de licença para funcionamento, horário especial e 

publicidade, posto que tal cobrança se encontra embutida no documento 

anexo, denominado de “Emissão de Guias – Lançamentos”, que detalha 

genericamente os supostos débitos fiscais cobrados administrativamente 

pelo Fisco Municipal, como “tributos municipais” (supostas dívidas estas 

que abrangeriam aos exercícios fiscais de 2004 a 2016) que totalizam o 

valor de R$ 27.378,37-. Ao final, seja a Requerida condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados no patamar de 

20% do valor da causa. À causa foi atribuído o valor de R$ 27.378,37 

(vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) – 

ID n.º 1645831. Junto à inicial trouxe os documentos ID’s n.ºs 1645838, 

1645840, 1645841, 1645842, 1645843, 1645853, 1645856, 1645859 e 

1645861. Em 03/10/2016 o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública 

proferiu DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, na qual, reconheceu de ofício a sua 

incompetência absoluta para o processamento e julgamento do pedido de 

suspensão dos créditos tributários elencados nas CDA’s nºs. 953414, 

953415, 813093, 933511 e 365687, posto que são objetos da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº. 51777-64/ 2013 – CÓD. 848432, em trâmite na Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública da Capital ou qualquer pretensão que tenha como 

causa de pedir o afastamento da cobrança descrita na CDA n.º 365687 e 

via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 51 da Lei 9.099/1995. Na mesma ocasião, indeferiu os 

pedidos pleiteados em sede de liminar, por entender que no caso concreto 

não se verificava a presença dos elementos autorizadores da medida de 

urgência e determinou a designação de audiência de conciliação e a 

citação da Requerida – ID nº. 2453743. Em 05/10/2016 foi confeccionada a 

carta de citação – ID 3026813. Em 06/10/2016 o Autor, através de sua 

Advogada, apresentou uma EMENDA À INICIAL, requerendo a 

reconsideração parcial da decisão proferida em 03/10/2016 - ID nº. 

2453743, no que se refere à não concessão dos pedidos formulados em 

sede liminar e considerando que ainda não ocorreu a angularização 

processual, apresentou DESISTÊNCIA dos seguintes pedidos: a) 

concessão de Alvará de Funcionamento relativo ao ano de 2016, ou 

qualquer outro ano; b) suspensão dos efeitos do crédito tributário 

exeqüente consubstanciado nas CDA’s nºs 953414, 953415, 813093, 

933511  e  365687 ,  ob je tos  da  E x e c u ç ã o  F i s c a l  n º 

51777-64.2013.811.0041- Cód. 848432, em tramite na Quinta Vara da 

Fazenda Pública desta Comarca; a fim de alterar os pedidos,para que seja 

deferido em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, liminar para: a) 

suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes do 
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documento denominado de “Emissão de Guias – Lançamentos” que 

detalha supostos débitos que diriam respeito à tributos municipais 

(supostas dívidas estas que abrangeriam aos exercícios fiscais de 2004 à 

2016) que totaliza o valor de R$ 27.378,37, até que o Fisco Municipal 

detalhe nos autos através de documento hábil, quais são os tributos 

municipais cobrados do Requerente no documento citado, que 

compreendam os valores discutidos, sob pena de multa diária a ser fixada 

pelo Juízo; b) seja determinado à parte Requerida que deixe de obstar, no 

site da Municipalidade, a liberação de emissão de notas fiscais de serviço 

ao Requerente, liberando-o de tais emissões a partir de março de 2016 em 

diante, bem como que se abstenha de fazer novos bloqueios, obstando no 

futuro ao Requerente de emitir notas fiscais de serviços, sob pena de 

multa diária a ser fixada pelo Juízo; c) seja decretada a prescrição dos 

débitos referentes ao período de jan/2004 até jan/2010, nos termos dos 

Arts. 173 e 174 do CTN, determinando sejam estes excluídos das 

cobranças constantes do anexo “Emissão de Guias – Lançamentos”, que 

detalha os supostos débitos que se referem a tributos municipais. No 

mérito, requereu a confirmação da antecipação da tutela eventualmente 

concedida, julgando-se inteiramente procedente a presente ação e seus 

pedidos,excluindo o nome do Autor de seus bancos de dados, os débitos 

declarados comoprescritos, bem como considerar como indevida a 

cobrança de tributos relativos à taxa de licença para funcionamento, 

horário especial e publicidade, constante do documento denominado de 

“Emissão de Guias – Lançamentos” (supostas dívidas estas que 

abrangeriam aos exercícios fiscais de 2004 a 2016) que totalizam o valor 

de R$ 27.378,37- e ao final, a condenação da Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa. – ID nº 

3031494. Em 08/11/2016 foi apresentada a contestação, pelo Município de 

Cuiabá, na qual aduziu preliminarmente: a) ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido do processo (ilegitimidade passiva ad causam), 

posto que a Prefeitura é órgão que não detém personalidade jurídica, 

requerendo a extinção do processo com fundamento no Art. 485, inc. IV 

do NCPC; b) incompetência absoluta do Juizado Especial, posto que não 

detém competência para conhecer da pretensão de suspensão dos 

créditos tributários elencados nas CDA’s nºs. 953414, 953415, 813093, 

933511 e 365687, que são objetos de cobrança através da Execução 

Fiscal nº. 5177764/ 2013 – Cód. 848432 ou reconhecimento de pedido de 

afastamento da cobrança descrita na CDA n.º 365687, porquanto a 

relação jurídica-tributaria já possui decisão do Juízo da Quinta Vara da 

Fazenda Pública desta Comarca, extinguindo-se o processo com espeque 

no Art. 51 da Lei 9.099/95; c) inépcia da inicial, haja vista que o Autor 

realizou a cumulação de diversas espécies de pedidos totalmente 

desconexos e sem qualquer vinculação entre si e ainda, da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão, pois, ao mesmo tempo em 

que admite ser devedor de tributos municipais, o Autor pede a suspensão 

da exigibilidade de tais créditos, ora se referindo créditos supostamente 

prescritos (2004 a 2010), ora englobando em seu pedido todos os créditos 

inscritos em dívida ativa (2004 a 2016), requerendo o indeferimento da 

inicial, com fundamento no Art. 330, §1º, incs. III e IV, do CPC/15. No mérito 

asseverou que: a) a interposição de Exceção de Pré-Executividade na 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 51777-64.2013.8.11.0041 não tem o condão de 

determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelas CDA’s nºs. 953414, 953415, 813093 e 933511, muito 

menos dos atos executivos, sendo que apenas a CDA n.º 365687 foi 

declarada prescrita; b) inexistência de prescrição, posto que a execução 

fiscal buscando o recebendo dos créditos representados pelas CDA´s 

2012/0813093, 2013/0933511, 2013/0953414 e 2013/0953415, fora 

ajuizada tempestivamente, havendo despacho do Juízo que interrompeu o 

curso da prescrição – Art. 174, Paragrafo Único, inc. I do CTN; c) 

legitimidade da cobrança dos tributos municipais inscritos em dívida ativa, 

os quais referem-se a: ISSQN, Taxa de Emolumento e Taxa de Licença e 

Funcionamento, no valor atualizado de R$ 26.284,98-, excluindo-se a CDA 

n.º 365687, declarada prescrita, posto que o Autor, cujo número de 

inscrição no Cadastro Mobiliário é 65203, desde o ano de 2007 não vem 

pagando os referidos tributos; d) legitimidade do ato administrativo de 

condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço ao 

recolhimento dos tributos aos cofres municipais, em tese, devidos pelo 

Requerente, estando o ato resguardado amparado pelo regular exercício 

do poder de polícia, cujo amparo legal encontra-se disposto no Art. 78 do 

CTN e Art. 18 do Decreto 3.162/1996 – ID nº. 3659120. Na oportunidade, 

juntou os documentos: ID’s nºs 3659135, 3659153, 3659168, 3659173, 

3659185, 3659193, 3659223, 3659229, 3659231, 3659234, 3659238, 

3659242, 3659245 e 3659250. Autos conclusos em 16/11/2016 foi 

proferida decisão pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública, na qual 

RECEBEU A EMENDA À INICIAL e INDEFERIU o pedido de reconsideração 

da decisão de não concessão da tutela de urgência por ausência de 

elementos novos, além de consignar que o pedido de reconhecimento de 

prescrição dos créditos tributários seria apreciado quando do julgamento 

de mérito, tendo ainda determinado a intimação do Requerente para 

apresentação de impugnação à contestação - ID nº 3031494. Em 

21/11/2016 o Requerente, através de sua Advogada, apresentou 

impugnação à contestação, nos seguintes termos: a) seja decretada como 

insubsistente a contestação devido o Município de Cuiabá não ter se 

manifestado precisamente sobre as alegações constantes na peça 

vestibular, sucumbindo frente ao seu encargo probatório de desconstituir 

os direitos alegados pelo Autor, desconsiderando-a e por consequência, 

caracterizando a revelia da Reclamada; b) impugnação à alegação sobre 

ausência de pressuposto de desenvolvimento processual válido do 

processo, pelo fato de o Autor haver nominado a Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, como parte ré nos autos, posto que esta detém sim legitimidade 

passiva ad causam; c) impugnação à alegação da Ré sobre a 

incompetência absoluta do Juizado Especial, com fulcro no Art. 51 da lei 

9.099/95; d)ausência de confusão na narração dos fatos na inicial, não 

havendo falar em inépcia. No mérito a confirmação da antecipação da 

tutela, julgando-se inteiramente procedente a presente ação, excluindo-se 

o nome do Requerente dos bancos de dados os débitos declarados 

prescritos, bem como considerar como indevida a cobrança de tributos 

relativos à taxa de licença para funcionamento, horário especial e 

publicidade, posto que tal cobrança se encontra consubstanciados no 

documento anexo, denominado de “Emissão de Guias – Lançamentos” que 

detalha genericamente os supostos débitos fiscais cobrados, que 

abrangeriam os exercícios fiscais de 2004 a 2016), os quais totalizam o 

valor de R$ 27.378,37-. Caso não acolhido o pedido de prescrição total 

dos débitos fiscais, seja decretada a prescrição os créditos fiscais 

relativos ao período de 2004 a 2008, posto que não ajuizados e ainda, 

condenar a parte requerida em honorários advocatícios, ao patamar de 

20% do valor da causa. Ao final, postulou pela desconsideração do 

pedido de emissão de notas fiscais de serviço, uma vez que tal pleito fora 

atendido pelo Juízo da Terceira Vara Espec. da Fazenda Pública da 

Capital, através do Mandado de Segurança n. 1017580-61/2016 – ID nº. 

4147682. Juntou documentos ID nºs 4147698 e 4147699. Em 07/12/2016 

fora juntado aos autos TERMO DE AUDIÊNCIA ocorrida em16/11/2016, do 

qual se extrai que o Autor requereu a desistência do pedido “item b” 

constante da sua emenda à inicial - ID n.º 4352174. Autos conclusos, na 

data de 30/09/2017 o Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Capital 

proferiu decisão, na qual DECLAROU de ofício a sua incompetência 

absoluta para processar e jugar esta ação, declinando da competência em 

favor desta Vara Esp. Execução Fiscal – ID nº. 9937841, tendo os autos 

sido redistribuídos a este Juízo em 23/10/2017 – Evento n.º 13466148. Em 

08/01/2018 o Autor requereu a juntada aos autos de documentos, 

oportunidade em que informou que não obstante tenha sido deferida em 

seu favor medida liminar, que foi confirmada definitivamente, em sentença 

prolatada nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017580-61.2016.8.11.0041, que tramitou na Terceira Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Capital, novo entrave para liberação da emissão de 

notas fiscais passou a ocorrer em novembro de 2017, tendo o Requerente 

manejado novo mandamus que se encontra em tramitação perante a 

Quarta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – Processo nº 

1038164.18/2017, que à época se encontra concluso aguardando decisão 

a respeito do pleito de liminar. Ao final, requereu o julgamento imediato do 

mérito desta ação – ID n.º 11285698. Juntou documentos ID’s n.ºs: 

11285714, 11285746, 11285757 e 11285773. Em 09/02/2018 vieram os 

autos à conclusão - Evento n.º 14568372. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, registra-se que NÃO consta até o presente 

momento a juntada de comprovante do recolhimento das CUSTAS e 

TAXAS JUDICIAIS e tampouco o Autor justificou a sua incapacidade 

momentânea do pagamento antecipado das referidas custas, situação 

esta excepcional que autorizaria o recolhimento a posteriori, descumprindo 

o Art. 82 do CPC/2015[1] e, consequentemente, o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça deste Estado, que estabelece, in verbis: “A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 
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comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível." 

(Redação alterada pelo Provimento nº 8/13-CGJ). (negritei) A respeito da 

questão, determina o inciso LXXIV, do Art. 5º da Constituição da República 

1988: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (negritei). Por seu turno, 

o Art. 98 do CPC/2015[2] concede o direito à gratuidade da justiça à 

pessoa natural ‘com insuficiência de recursos’, ‘na forma da lei’, enquanto 

o § 2º do seu Art. 99[3], estabelece que antes de indeferir o pedido, o Juiz 

deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão de gratuidade. Regulamentando a 

questão na Justiça Comum estadual, a Consolidação das Normas Gerais 

da C. Corregedoria Geral de Justiça estabelece que: “2.14.8.1.2 - Para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei 

n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre 

as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, 

com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” (negritei). Dessa forma, cumpre a este Juízo 

analisar o estado de carência do Autor, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Por outro lado, após análise da exordial, desde logo este Juízo 

constatou que também apresenta defeito e irregularidade capazes de 

impossibilitar o processamento e julgamento de mérito da causa, tendo em 

vista a indicação errônea do polo passivo da ação. Com efeito, ensina 

Hely Lopes Meireles que “Como órgão público, a Prefeitura não é pessoa 

jurídica; é simplesmente a unidade central da estrutura administrativa do 

Município. Nem representa juridicamente o Município, pois nenhum órgão 

representa a pessoa jurídica a que pertence, a qual só é representada 

pelo agente (pessoa física) legalmente investido dessa função que, no 

caso, é o prefeito. Daí a impropriedade de tomar-se a Prefeitura pelo 

Município, o que equivale a aceitar-se a parte pelo todo, ou seja, o órgão, 

despersonalizado, pelo ente, personalizado (...). Nas relações externas e 

em juízo, entretanto, quem responde civilmente não é a Prefeitura, mas sim 

o Município, ou seja, a Fazenda Pública Municipal, única com capacidade 

jurídica e legitimidade processual para demandar e ser demandada, 

auferindo as vantagens de vencedora e suportando os ônus de vencida 

no pleito."[1] (negritei). No presente caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, por ser órgão público, como ente despersonalizado que é, não 

detém capacidade de ser parte na relação processual judicial, pois 

subordinada hierarquicamente à administração central – integrando sua 

estrutura administrativa - esta sim, dotada de capacidade jurídica de ser 

parte. Ou seja, a capacidade advém da pessoa jurídica de direito 

público[2], no caso, o Ente Federativo MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Dessa 

forma, com fundamento no item 2.14.2.1, primeira parte, da Seção 14 da 

CNGC/CJG, DETERMINO A INTIMAÇÃO do Autor, através de suas 

Advogadas (PJe e DJe), para que justificadamente formule pedido de 

gratuidade da justiça, ou providencie a juntada aos autos do comprovante 

de recolhimento das custas devidas antecipadamente, no PRAZO DE 

TRINTA DIAS, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 102, Parág. Único do CPC/2015[4], bem como, 

face ao disposto no Art. 321 do CPC/2015[4], DETERMINO ao Autor que 

promova a necessária EMENDA À INICIAL, indicando corretamente o polo 

passivo da ação, no mesmo prazo, sob pena de seu indeferimento, 

conforme previsão contida nos Arts. 330, inc. II c/c 321, Parag. Único do 

CPC/2015[5], extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Art. 485, incs. I e VI do CPC/2015[6]. Com ou sem o cumprimento 

das determinações acima no prazo trinta dias, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão, para a 

análise do pedido de tutela de urgência ou prolação de sentença sem 

resolução do mérito. CUMPRA-SE sucessivamente. INTIMEM-SE as Partes 

desta decisão (PJe e DJe) PUBLIQUE-SE (DJe). Cuiabá, 20 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas 

relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento 

do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da 

ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou. [2]. Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [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. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na 

instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 

4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de 

sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito 

a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à 

gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se 

estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo 

requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de 

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, 

apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do 

recolhimento. [4]. Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão 

que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas 

as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas 

ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo 

de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado 

o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a 

realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não 

efetuado o depósito. [5]. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. 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. [6]. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; ... 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; ... FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2016 15:48:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

01.7.44.026.0124.001 CDA's Nºs 1215975; 1075869; 859704 e 1371821. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.44.026.0124.001 VALOR DA CAUSA R$ 

1.942,68- 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 

01.7.44.026.0124.001 . 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, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 326888 - Contribuinte 734853357 - FAUSTO JOSÉ 
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FREITAS DA SILVA - CPF Nº 711.016.241-91 - valor total recebido R$ 

2.077,27-", inclusive contendo as CDA's nºs 351287/2008; 510481/2009; 

627107/2010; 747943/2011, não incluídas na exordial desta Execução 

Fiscal. 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, 15 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.
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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 1013799-31.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2016 15:48:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

01.7.44.026.0124.001 CDA's Nºs 1215975; 1075869; 859704 e 1371821. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.44.026.0124.001 VALOR DA CAUSA R$ 

1.942,68- 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 

01.7.44.026.0124.001 . 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, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 326888 - Contribuinte 734853357 - FAUSTO JOSÉ 

FREITAS DA SILVA - CPF Nº 711.016.241-91 - valor total recebido R$ 

2.077,27-", inclusive contendo as CDA's nºs 351287/2008; 510481/2009; 

627107/2010; 747943/2011, não incluídas na exordial desta Execução 

Fiscal. 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, 15 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 
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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: 0502131-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (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 0502131-57.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

- Contribuinte 371711 CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA's Nºs 

1231298/2014; 1083597/2013 e 919711/2012. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.21.022.1067.001 VALOR DA CAUSA R$ 10.627,90 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 01.5.21.022.1067.001. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330777 - Contribuinte 371711 - 

valor total recebido R$18.002,87-", inclusive contendo as CDA'S nºs 

820438/2010; 800123/2011;1294242/2015, não incluídas na exordial desta 

Execução Fiscal. 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 pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 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: 0502131-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (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 0502131-57.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

- Contribuinte 371711 CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA's Nºs 

1231298/2014; 1083597/2013 e 919711/2012. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.21.022.1067.001 VALOR DA CAUSA R$ 10.627,90 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 01.5.21.022.1067.001. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330777 - Contribuinte 371711 - 

valor total recebido R$18.002,87-", inclusive contendo as CDA'S nºs 

820438/2010; 800123/2011;1294242/2015, não incluídas na exordial desta 

Execução Fiscal. 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 
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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 pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 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: 0502131-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

M U N I C I P A L 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502131-57.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 - Contribuinte 371711 CDA's Nºs 

1231298/2014; 1083597/2013 e 919711/2012. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.21.022.1067.001 VALOR DA CAUSA R$ 10.627,90 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 01.5.21.022.1067.001. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330777 - Contribuinte 371711 - 

valor total recebido R$18.002,87-", inclusive contendo as CDA'S nºs 

820438/2010; 800123/2011;1294242/2015, não incluídas na exordial desta 

Execução Fiscal. 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][1] 

c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2][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][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, 15 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: 0502131-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

M U N I C I P A L 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502131-57.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 - Contribuinte 371711 CDA's Nºs 

1231298/2014; 1083597/2013 e 919711/2012. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.21.022.1067.001 VALOR DA CAUSA R$ 10.627,90 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 01.5.21.022.1067.001. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330777 - Contribuinte 371711 - 

valor total recebido R$18.002,87-", inclusive contendo as CDA'S nºs 

820438/2010; 800123/2011;1294242/2015, não incluídas na exordial desta 

Execução Fiscal. 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][1] 

c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2][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][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, 15 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: 1011489-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (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 1011489-52.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2016 15:54:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO CPF Nº 502.251.111-87 - Contribuinte 73484387 CDA's Nºs 

1180097/2014; 1014484/2013; 866964/2012 e 1329979/2015. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.15.091.0436.090 VALOR DA CAUSA R$ 2.398,18 

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 

01.8.15.091.0436.090. 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 325592 - Contribuinte 73484387 - valor total recebido 

R$2.147,81-", inclusive contendo a CDA nº 748678/2011, não incluída na 

exordial desta Execução Fiscal. 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 
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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, 15 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: 1011489-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (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 1011489-52.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2016 15:54:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO CPF Nº 502.251.111-87 - Contribuinte 73484387 CDA's Nºs 

1180097/2014; 1014484/2013; 866964/2012 e 1329979/2015. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.15.091.0436.090 VALOR DA CAUSA R$ 2.398,18 

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 

01.8.15.091.0436.090. 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 325592 - Contribuinte 73484387 - valor total recebido 

R$2.147,81-", inclusive contendo a CDA nº 748678/2011, não incluída na 

exordial desta Execução Fiscal. 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, 15 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 3466-74.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO 

LIMA DE FRANÇA, GENI GOMES DOS SANTOS, ELENICE ARAUJO DE 

SOUZA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, SANDRA MARIA DE A. FRANÇA, 

EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, 

MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, 

EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, 

ADRIELE VIEIRA DA SILVA, SANDRA BENEDITA RODRIGUES, GISLANDIA 
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FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MARCIO 

RODRIGUES DE MORAES, DEBORA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:

Intimando:OCUPANTES INVASORES AS MARGENS DO CÓRREGO DO 

BARBADO.

Finalidade:AS MARGENS DO CORRÉGO DO BARBADO , NO TRECHO QUE 

ATRAVESSA OS BAIRROS DOM BOSCO E BELA VISTA EM CUIABÁ, 

ESTÃO REPLETAS DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRAS E ALVENARIA.

Resumo da inicial:AS MARGENS DO CORRÉGO DO BARBADO , NO 

TRECHO QUE ATRAVESSA OS BAIRROS DOM BOSCO E BELA VISTA EM 

CUIABÁ, ESTÃO REPLETAS DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRAS E 

ALVENARIA.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o pedido de fls. 198/200 e determino o 

seguinte: 1. Citem-se, por edital, os demais ocupantes não identificados do 

imóvel sub judice, para querendo, contestarem a presente ação, no prazo 

legal; 2. Expeça-se novo mandado de citação em relação ao requerido 

AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, devendo o oficial de Justiça esgotar 

todos os meios para o cumprimento do mandado, inclusive, procedendo-se 

a citação por hora certa, se for o caso, bem como certificar eventual 

desocupação voluntária. 3. Após, certifique-se o transcurso do prazo da 

contestação. 4. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):ELIANA MONTILHA

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41593 Nr: 2483-41.2018.811.0082

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I, 

ELIZANGELA BALDISSERA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY APARECIDA 

MEDEIROS DE BARROS - OAB:15307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

Vistos.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL TERRA NOVA I, devidamente qualificado, em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a concessão de provimento 

jurisdicional visando “PROIBIR DEFINITIVAMENTE” o requerido de exigir a 

demolição dos muros existentes na entrada e saída do condomínio.

Diante da decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do E. TJMT no 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 123518/2013 (fls. 132/139), no qual 

houve o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Especialidade 

da Fazenda Pública de Cuiabá, sem prejuízo da nulidade dos atos 

processuais então praticados, com o consequente envio dos presentes 

autos a esta vara especializada em matéria ambiental, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo 10 (dez) dias, requererem o que de 

direito.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 3709-18.2017.811.0082

 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: ANDRÉ LUIZ ARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DO 

MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Reexaminando a questão decidida, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos (fls. 62/66).

Cumpra-se, imediatamente, a decisão proferida pela d. Relatora do Agravo 

de Instrumento n. 1007593-56.2018.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, que conferiu o efeito suspensivo almejado pelo 

agravante, sustando, portanto, os efeitos da decisão liminar proferida às 

fls. 62/66.

 INTIME-SE o requerente para se manifestar a respeito da contestação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 78/87, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41712 Nr: 2551-88.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRUNIERA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente para se manifestar a respeito da exceção de 

incompetência acostada às fls. 11v/12, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28304 Nr: 506-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMURA E HOSSODA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para se manifestar sobre a petição 

apresentada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (fls. 

41/54), no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 1401-09.2017.811.0082

 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: CONSTRUTORA GONÇALVES RODRIGUES LTDA, 

Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma de Mato Grosso - 

COHAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL e DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11-09-2018, às 

14h, a ser realizada neste Juízo.Determino a expedição de mandado de 

notificação pessoal para comparecimento das seguintes autoridades, 

visando garantir autonomia necessária para a realização de eventual 

composição:1)Procurador-Geral do Município de Cuiabá (MT), Dr. Luiz 

Antonio Possas de Carvalho;2)Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, Sr. Juares Silveira Samaniego;3)Secretário de 

Estado de Meio Ambiente, Sr. André Luis Torres Baby;4)Coordenador de 
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Unidades de Conservação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sr. 

Jean Carlo Holz;5)Subprocurador-Geral de Defesa do Meio Ambiente, Dr. 

Cláudio José de Assis Filho; e6)Diretor Operacional da Águas Cuiabá, Sr. 

Marcelo Oliveira.Cientifiquem-se as autoridades supracitadas que elas 

poderão, se entender necessário, independente de intimação deste juízo, 

convocar servidores, fiscais ou outro agente público apto a apresentar 

eventuais esclarecimentos sobre a situação da suposta área pública 

apontada na inicial.Dê-se ciência ao Ministério Público da data da 

audiência.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 14de agosto de 

2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 18859-67.2014.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Francisco Edmar Freire Cunha, Rg: 1076634-0 SSP MT 

Filiação: Raimundo Edimar e Marlene Freire Cunha, data de nascimento: 

12/08/1975, brasileiro, natural de Caninde-CE, Endereço: Rua 15 Cs. 589, 

Bairro: Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 16 de OUTUBRO de 2018, às 13h30m, a fim de ser 

submetido a Julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos do processo 

supra mencionado, na conformidade do despacho abaixo transcrito ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Ante os termos do Ofício Circular nº 228/2018, 

referente à 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa, designo o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h30m, para o julgamento do acusado. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..."

ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência designada 

implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa causa, 

acarretará a decretação de sua revelia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 356614 Nr: 18579-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEELIS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Laura Secco - 

OAB:15.421/MT, Ione Filomena Dos Santos - OAB:21956, Isaque 

Rocha Nunes - OAB:8125, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454 / 

MT

 Vista às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391296 Nr: 13179-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena de Paulo Morais de Oliveira, o qual foi 

condenado às penas de 05 anos e 04 meses, 01 ano e 10 meses, 02 

anos, 06 anos e 03 anos de reclusão, tendo sido fixado o regime fechado 

com a unificação das guias de fls. 17/18, 91, 151/152 e 337/338.

A f. 416 foi juntado ao processo cálculo de pena, o qual demonstra que o 

recuperando atingirá o requisito objetivo em 24.12.18.

Às fls. 417/418, a defesa requer seja alterado o cálculo de pena, inserindo 

a remição de 60 dias e a detração de 04 meses e 25 dias.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 419, indefiro os pedidos 

supra, pois, diferentemente do que alega a defesa, consta, sim, do cálculo 

de f. 416, especificamente nos campos de detração e remição, os citados 

períodos, os quais, inclusive, foram utilizados para a contagem do tempo 

para a progressão de regime.

Assim, por não haver qualquer irregularidade constante do cálculo de 

pena de f. 416, homologo-o, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.

Encaminhe-se cópia do mesmo ao recuperando e à unidade prisional onde 

estiver segregado, nos termos do § 2º do art. 1.787 da CNGCGJ/MT.

1 - Diante da proximidade da data prevista para o implemento do requisito 

temporal, designo audiência admonitória para o dia 23 de janeiro de 2019, 

às 14 horas. Intime-se. Requisite-se.

2 - Oficie-se ao diretor do estabelecimento prisional, solicitando o envio do 

atestado carcerário e laudo de exame psicossocial do recuperando, no 

prazo de 05 dias.

3 – Após a juntada dos referidos documentos, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

4 - Oficie-se ao Juízo da 6ª vara criminal da comarca de Várzea Grande, 

com a finalidade de solicitar o encaminhamento da guia de execução penal 

definitiva relativa à condenação do recuperando nos autos da ação penal 

registrada sob o n.º 070/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 447468 Nr: 24426-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROGÉRIO HUBNER - 

OAB:12634B

 Vistos, etc.

1. Diante a anuência para remessa da execução a comarca de Mundo 

Novo/MS e da informação de que o regime semiaberto é cumprido por meio 

de ponto eletrônico naquela comarca.

2. Determino a retirada da tornozeleira eletrônica do executado Maurílio de 

Almeida Ferreira.

3. Comunique-se a central de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

4. Intime-se o penitente para que compareça, em qualquer dia da semana 

(entre às 13 e 19 horas), a Central de Monitoramento Eletrônico, munido 

com cópia da presente decisão (que deverá acompanhar sua intimação), 

para retirada e devolução da tornozeleira.

5. Advirto o penitente acerca da necessidade de se apresentar junto a 

vara de Execuções Penais da comarca de Mundo Novo/MS, que 

oportunamente designará audiência admonitória para sua reinserção no 

regime semiaberto.

6. No mais, cumpra-se a decisão retro, procedendo-se a remessa do 

presente executivo de pena ao Juízo da Comarca de Mundo Novo/MS, 

para fins do cumprimento da reprimenda.

7. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 431460 Nr: 7238-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAEL VINICIUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Vista às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 346677 Nr: 7242-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAMARA CRISTINA GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vista às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 412157 Nr: 16955-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vista às partes

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 346677 Nr: 7242-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAMARA CRISTINA GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vista às partes

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391773 Nr: 9948-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marques de Arruda 

Monteiro - OAB:20174/O

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do(a) reeducando(a) FLAVIO 

MONTEIRO, que cumpre a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, substituída pela pena restritiva de direitos, pela prática do crime 

descrito no art. 155, §4º, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Instado a manifestar, o representante ministerial requereu seja declarada a 

extinção da pena do(a) penitente, devido ao seu integral cumprimento, 

conforme ofícios de fls. 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59 e 61.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

FLAVIO MONTEIRO, para todos os fins de direito.

Notifique-se o(a) recuperando(a) para que efetue o pagamento da pena 

de multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389527 Nr: 20299-29.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do(a) reeducando(a) SAMIRA 

DE ALMEIDA SILVA, que cumpre a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 

pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Instado a manifestar, o representante ministerial requereu seja declarada a 

extinção da pena do(a) penitente, devido ao seu integral cumprimento, 

conforme cálculo de fls. 315/316-v.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

SAMIRA DE ALMEIDA SILVA, para todos os fins de direito.

Notifique-se o(a) recuperando(a) para que efetue o pagamento da pena 

de multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 484983 Nr: 24701-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER PABLO DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.

Elabore-se cálculo atualizado, com escopo de nortear a presente 

execução.

Reitere-se o Ofício acostado às fls. 178.

Elaborado novo cálculo de pena, vistas às partes, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 63605 Nr: 524-15.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON PAULO ROSA CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, eric pinheiro de amorim - OAB:24732/O, 

JEANNIE ROSA E SILVA - OAB:6510

 Finalmente, ressalto que um dos princípios norteadores da execução 

penal gravita sobre a reeducação do condenado e sua gradual reinserção 

social, de modo que não pode o Juízo das execuções penais conceder um 

benefício a um condenado quando percebe que este não está preparado 

para viver em sociedade.Ante as razões acima, por ora, deixo de acolher 

o pedido de progressão de regime ao reeducando.Por outro lado, 

determino que se oficie com URGÊNCIA ao juízo da 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá, solicitando a remessa da guia definitiva relativa à 

Ação Penal código nº 347483, para fins do disposto no artigo 111, da 

LEP.Às urgentes providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 165344 Nr: 12655-46.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

pedido de remição formulado pela defesa a f. 423.

Após, venham-me os autos conclusos para análise dos pedidos de 
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remição de f. 407 e 423.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 337704 Nr: 18916-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452

 Vistos, etc.

Inicialmente, entendo que a prisão do recuperando está regularizada, pois 

foi formalmente cumprida, mediante a expedição da carta precatória de f. 

132, motivo pelo qual deixo de determinar o envio de outra missiva visando 

“formalizá-la”, como solicitado pelo Juízo da comarca de Pedra Preta.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando possui residência na 

cidade de Pedra Preta, onde foi preso; todas as condenações, objetos das 

guias que compõem o presente processo, são provenientes dos Juízos 

das comarcas de Pedra Preta e Rondonópolis e está atualmente recolhido 

na penitenciária da Mata Grande, de acordo com o espelho da ficha 

disciplinar do interno extraída do SIAPEN (em anexo).

Também constato que a sua transferência para a penitenciária central de 

Cuiabá ocorreu por uma excepcionalidade conforme decisão de f. 504, e, 

ainda, sem a observância das formalidades legais relativas ao 

deslocamento de competência, notadamente a anuência pelo juízo de 

destino (Cuiabá).

Para que o recuperando dê continuidade ao cumprimento das penas em 

regime fechado, tenho como necessária a remessa do presente processo 

ao juízo competente (art. 65, LEP), a saber, o da 4ª vara criminal da 

comarca de Rondonópolis, que é um dos locais das condenações, próximo 

à residência do reeducando e por onde tramitava este feito.

Assim, nos termos do artigo 65 da lei n.º 7210/84, declino da competência 

deste Juízo para o processamento do presente feito e, por consequência, 

determino a remessa deste processo executivo de pena ao Juízo da 4ª 

vara da comarca de Rondonópolis, tornando, desse modo, desnecessário 

o atendimento à solicitação do Juízo da comarca de Pedra Preta de 

recambiamento do recuperando para Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 460815 Nr: 630-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBOSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 Vistos, etc.

Ante o deferimento da inclusão definitiva de SIDNEY BITTENCOURT na 

Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, por 360 (trezentos e sessenta) 

dias, contados de 24/02/2018, deixo de acolher o pleito defensivo 

acostado às fls. 115/145.

Dê ciência às partes e à SEJUDH.

Após, aguarde-se o prazo mencionado.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 78663 Nr: 11585-67.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DE CARVALHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, c/c 

artigos 109, IV, 110, caput e 113, todos do Código Penal, DECLARO extinta 

a punibilidade do recuperando, pelo reconhecimento da prescrição da 

pretensão executória, afastando-lhe os efeitos primários da condenação. 

Ressalto que os efeitos secundários permanecem em razão da natureza 

executória da prescrição. Abram-se vistas ao Parquet, para que este se 

manifeste objetivamente acerca da prescrição da pena de 

multa.P.R.I.Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.Às 

providências.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.Geraldo Fernandes Fidelis 

Neto Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 332131 Nr: 12580-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 

VRADEMIR NEVES DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11192/MT, 

TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Carlos Alexandre de Oliveira, Cpf: 86746260178, Rg: 

12563722 SSP MT Filiação: Emanuel Pinheiro e Irani Querina de Oliveira, 

data de nascimento: 03/11/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), caseiro de chacara, Endereço: Distrito de Coxipó do Ouro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

185/192, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR CARLOS 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso I 

e IV do CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (tres) meses de reclusão e 

pagamento de 13 (treze) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, 

§ 2º, letra "c" e § 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário 

da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 403126 Nr: 7457-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Lucas da Silva Batista, Cpf: 05549893100, Rg: 

23213132 SSP MT Filiação: Everaldo Alves Batista e Janaina Severina 

Ramos da Silva, data de nascimento: 13/07/1995, brasileiro(a), natural de 

Varzea grande-MT, solteiro(a), desempregado, Bairro: Doutor Fábio, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 25/07/2018, às fls. 

113/116, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR LUCAS DA 

SILVA BATISTA pelo delito descrito no Artigo 157, § 2°, I, do CP, à pena de 

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 

(treze) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. 

Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 354174 Nr: 15795-83.2013.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI REINNER PRATES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Yuri Reinner Prates de Almeida Filiação: Andreia da Silva 

Prates de Almeida e Rene Gonçalo de Almeida, data de nascimento: 

03/11/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Itiquira, N º 05 Qd. 58, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 157, § 2°, I e II DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 354171 Nr: 15792-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA OAB/MT 11.246

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 313393 Nr: 11893-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RUY MEDEIROS OAB/MT 4498

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 354171 Nr: 15792-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA CUIABÁ

3ª VARA CRIMINAL

CÓDIGO: 441081.

RÉUS: ROSIMEIRE PAIVA DE SOUSA SILVA;

 GEZIVALDO DA SILVA SANTOS.

Vistos e etc.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ROSIMEIRE PAIVA 

DE SOUSA SILVA e GEZIVALDO DA SILVA SANTOS, já qualificados nos 

autos, como incurso no artigo 171, caput c/c artigo 29, caput, todos do 

Código Penal.

As condutas descritas na peça acusatória foram delimitadas com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.

A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 08/132, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.

Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda as citações e as notificações 

dos denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo 

Penal, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

os interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

 Conste no mandado que os denunciados deverão constituir advogado 

apto a defendê-los ou informar acerca da impossibilidade de fazê-lo, 

pretendendo assim que sejam patrocinados pela Defensoria Pública.

 Em caso de já possuírem patrono deverão certificar o Sr. Oficial de 

Justiça.

Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.

Defiro os requerimentos de fls. 139, itens “1”, “2”, “3”, “4” e “5” .

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2016.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338912 Nr: 20235-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE FERREIRA JUNIOR, Filiação: 

Vanuza dos Santos Pardim Ferreira e Jose Ferreira, data de nascimento: 

21/01/1989, brasileiro(a), natural de Três Lagoas-MS, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

condenar JOSÉ FERREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos em exame, pela 

prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 65, III, 

alínea “d”, todos do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, 

à dosimetria da pena. Considerando que a lei só pode retroagir em 

benefício do réu, não serão aplicadas neste caso as novas regras 

trazidas pela Lei n. 13.654/2018.Desta forma, in casu a pena prevista para 

o crime de roubo é de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão, e 

multa, com aumento de 1/3 (um terço) até a ½ (metade).4.1. Do roubo 

majorado em face de Sidney:Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é 

comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais. 

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do 

acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As 

circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este tipo de 

crime e não foram graves. O comportamento das vítimas em nada 

contribuíram para o resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Circunstâncias 

legais:Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 

65, III, alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a 

pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ 

).Inexistem circunstâncias agravantes.Causas de diminuição e de aumento 

de pena:Inexistem causas de diminuição de pena a serem 

consideradas.Presentes as causas majorantes descritas nos incisos I e II, 

do § 2º, do art. 157, do CP, uma pelo uso de arma de fogo e outra pelo 

concurso de agentes. Portanto, elevo a pena aplicando-se o patamar 

mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, definitivamente fixada 

para este crime.5. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu JOSÉ 

FERREIRA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.6. Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal.7. Substituição da Pena:Incabível a 

substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.8. 

Objetos apreendidos:Compulsando os autos, verifico que à fl. 121 consta 

ofício de encaminhamento de objetos apreendidos nos autos, os quais não 

foram reclamados até a presente data, portanto declaro o perdimento de 

tais objetos. 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.Em relação aos documentos 

pessoais apreendidos, desde já autorizo a entrega, mediante lavratura de 

termo próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 

20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.9. Deliberações 

Finais:a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante 

no artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo 

da execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 378786 Nr: 20391-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CECILIA DE LIMA, NILSON 

TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:

 Intimar a defesa do Réu Nilson Taques da Silva, para que no prazo de 05 

(cinco)dias, manifeste-se sobre a fase do art. 402 do Código de Processo 

Penal, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 80588 Nr: 3960-74.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA DE SOUZA, THIAGO 

FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM - OAB:

 Intimo o advogado PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM, para proceder a 

devolução dos autos no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 123831 Nr: 11353-50.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:

 Intimo o advogado PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM, para proceder a 

devolução dos autos no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515813 Nr: 8221-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8221-33.2018.811.0042 (CÓDIGO: 515813) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES SENTENÇA 3.Dispositivo: Por todo o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para: - CONDENAR o acusado JOÃO 

ANTONIO DA COSTA CAMPOS, qualificado nos autos, pela prática do 

crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com a 

aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do 

Código Penal; - CONDENAR o acusado RODRIGO DA SILVA FERNANDES, 

qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, c.c. art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, com a aplicação 

da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 4. 

Dosimetria: 4.1. RÉU JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 13 (treze) 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. 4.2. RÉU RODRIGO DA SILVA 

FERNANDES: TORNO DEFINITIVA a pena do réu RODRIGO DA SILVA 

FERNANDES, qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 
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meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal. Ante a reincidência do acusado, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal. Portanto, nego ao acusado RODRIGO DA SILVA 

FERNANDES o direto de recorrer em liberdade. 5. Deliberações Finais: Em 

razão do regime aplicado ao acusado JOÃO ANTONIO DA COSTA 

CAMPOS, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 20 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.: 324764 Nr: 4214-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO, 

WALDEMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - 

OAB:13674/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4214-08.2012.811.0042 (CÓDIGO: 324764) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO 

WALDEMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR os 

acusados DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO e WALDEMAR ALVES DA 

SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 

157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com a aplicação das atenuantes 

descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. 4. 

Dosimetria: 4.1. RÉU DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO, já 

qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente. 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. 4.2. RÉU 

WALDEMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

WALDEMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR, já qualificado nos autos, em 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. 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. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia 

para a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que 

dispõe a CNGC. Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 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.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 PROCESSO Nº15194-43.2014.811.0042 Cód. 374050

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO

LYNCON D’ ASSIS LAMEA VENTURA ILVA

DANIEL FLAVIO FONTES SILVA

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que resta pendente o oitiva da 

testemunha de defesa Chrystian Gomes Boyerl e o interrogatório do 

acusado ALEXANDER.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20.09.2018 às 16h30min.

Defiro o pedido da defesa do acusado Alexander e determino que o réu 

seja intimado no endereço declinado pela sua defesa (fl. 499).

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 20 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.: 363740 Nr: 3230-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT WILLIANS PEREIRA ARRUDA, 

DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE, RICHARD WESLLEY PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:, VANDERLEI SOUZA AMORIM - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 3230-53.2014.811.0042 (CÓDIGO: 363740)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): HEBERT WILLIANS PEREIRA ARRUDA

DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE

RICHARD WESLLEY PEREIRA

 Vistos etc.

Compulsando nos autos verifico que o acusado HEBERT WILLIANS 

PEREIRA ARRUDA, declarou que não têm condições de constituir outro 

advogado e prefere ser assistido pela defensoria, conforme certidão de fl. 

205.

Desta forma, remetam-se os autos ao defensor titular desta vara, a fim de 

apresentar memoriais escritos no prazo legal, após retorne-me conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 16 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.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, PEDRO BARBIERI JUNIOR, EDSON LUIZ 

GARCIA, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE M. M. PACHECO - 

OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:, LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, TAIS CRISTINA FREITAS 

E SILVA - OAB:23.396

 Cód. 498066

Vistos etc.

Intimem-se os acusados PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT e 

PEDRO BARBIERI JUNIOR para que constitua novo advogado, informando 

o nome completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 03 (três) dias.

 Não havendo manifestação dos acusados nesse sentido, no prazo de 03 

(três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa dos acusados.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 330 de 630



LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimar a defesa do Réu, para que no prazo legal, apresente Resposta a 

Acusação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 531320 Nr: 23123-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 INTIMO A ADVOGADA DRA. JACKELINE M. MARTINS PACHECO, OAB-MT 

N°10.402, INDICADA PELO ACUSADO FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA 

PARA PATROCINAR A SUA DEFESA NO ATO DE SUA CITAÇÃO, PARA 

APRESENTAR RESPOSTA Á ACUSAÇÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 309780 Nr: 7529-78.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Considerando a Sentença de Extinção do Processo, que transitou em 

julgado na data de 14/08/2017, impulsionamos os autos ao Patrono de 

Defesa do Réu, para que se manifeste quanto ao interesse na restituição 

dos bens ainda vinculados ao processo.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475237 Nr: 15151-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES, LUCAS 

VALDIRENE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES, Cpf: 

05732923101, Rg: 24859575, Filiação: Luciene Correia da Silva e 

Aguinaldo Elias Rodrigues, data de nascimento: 14/01/1994, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

99969-3200/9294-6335. 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 02 de Abril de 2017, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, §4° , II, IV, C/C Art. 

14 II, AMBOS DO CODIGO PENAL

Despacho: Processo Criminal nº. 15151-04.2017.811.0042 Vistos 

etc,...Considerando o teor da certidão de fl. 91, e diante das tentativas 

infrutíferas de se proceder a citação pessoal do denunciado Vitor Felipe 

Correia Rodrigues, tendo em vista ainda a inexistência de outros 

endereços, cite-o por meio de edital.Quanto ao acusado Lucas Valdirene 

de Jesus, verifico que foi citado via edital e até a presente data não se 

manifestou nos autos. Assim, determino que certifique o decurso de prazo 

do edital, após voltem os autos conclusos. Às providências.Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Suzana Guimarães Ribeiro 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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353887 Nr: 15492-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO EDMUNDO COSTA MARQUES FILHO, 

ROGÉRIO DE ARAÚJO COSTA MARQUES, CARLOS HENRIQUE LISBOA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13975

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO DE ARAÚJO COSTA 

MARQUES, Rg: 1300907-9, Filiação: Mário Edmundo Costa Marques e 

Maria Tereza de Araújo Costa Marques, data de nascimento: 07/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 3625-1977. 

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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 171, CAPUT 

(POR TRÊS VESES) C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 206, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Rogério de Araújo Costa 

Marques via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, 

com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 2 de agosto 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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 432594 Nr: 8491-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON ALLEF DA CONCEIÇÃO, 

JANDEILSON DE AMORIM NASCIMENTO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499/MT

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal absolvo denunciados Jandeilson de 

Amorim Nascimento Corrêa e Weverton Allef da Conceição, por entender 

não existir, nos autos, provas suficientes para suas condenações. Após 

o transito em julgado arquivem-se os presentes autos, com as cautelas 

legais.

 Isento os Sentenciados das custas processuais(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 319693 Nr: 19365-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 INTIMAR O DR ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB/MT 5324, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403695 Nr: 8103-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO PIRES DE MIRANDA FILHO, 

HELENILTON DE PAULA SOARES, ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4300/MT, PLINIO 

JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO BENEDITO PAULO PIRES DE 

MIRANDA FILHO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, NO 

PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517404 Nr: 9677-18.2018.811.0042

 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): MARCELO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO FERREIRA ALVES, Cpf: 

69727384153, Filiação: Izaias Ferreira Alves e de Severina Martins, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denunica MARCELO FERREIRA ALVES, como incursos nas penas dos 

arts. 33, caput, e 35, caput, com a incidência do art. 40, inc. VI, todos da 

Lei nº 11.343/06, aplicando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do 

Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa do mesmo, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 17 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.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 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): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086/B, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais do réu Wilison, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 384180 Nr: 26147-66.2014.811.0042

 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): GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO, 

RG: 2310868-1, CPF: 050.286.071-50, Filiação: Silvana de Barros 

Figueiredo, data de nascimento: 20/04/1994, brasileiro(a), Serviços Gerais, 

natural de Cuiabá/MT, Solteiro(a), Endereço: Rua 13, Casa 149, Quadra 72, 

Bairro: Voluntários da Pátria, Cidade: Cuiabá-MT, nas sanções do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343\2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 363481 Nr: 2857-22.2014.811.0042

 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): ISABEL KAROLINE DOS SANTOS CARNEIRO

 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 IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER ISABEL KAROLINE DOS SANTOS CARNEIRO, filiação: Juraci 
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Carneiro e Maria Conceição dos Santos, data de nascimento: 16/10/1989, 

brasileira, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 22, Quadra 27, Casa 17, 

esquina com Av. Integração, Bairro Novo Milênio, em Cuiabá/MT, de toda 

as imputações descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, 

a defesa e a ré, pessoalmente, indagando a esta sobre o desejo de 

recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 

7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Após o trânsito em julgado:1.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem 

como o número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação 

Penal.2.Comunique-se a Delegacia de Policia Civil, informando-lhe o 

número do Inquérito Policial, para que seja dada a respectiva baixa, e ao 

Cartório Distribuidor.3.PROCEDA-SE a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade policial trazer ao 

processo respectivo auto.4.DETERMINO o perdimento 01 (um) aparelho de 

TV, marca Philco, 01 (um) aparelho de som com duas caixas, marca 

Panasonic, com controle remoto à União, posto claramente oriundo e 

utilizado em atos de tráfico ilícito de entorpecentes.5.PROCEDA-SE a 

destruição de 01 (uma) balança de precisão marca Diamond; 02 (dois) 

rolos de fitas adesivas e 01 (um) rolo de plástico filme, devendo ser 

encaminhados à Central de Apreensão do Fórum (Cuiabá) para as 

providências cabíveis, nos termos do que estabelece o art. 1.478 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, parte 

judicial.6.CUSTAS pela ré, não cobráveis no momento, na forma do artigo 

12 da Lei nº 1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 17 de agosto de 2018.Renata do 

Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510335 Nr: 3056-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lemuel Bergsten Batista - 

OAB:71833/PR

 Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor do Dr. Italo Garcia Ferreira, os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 1,5 URH, ou seja, R$ 1252,08, 

conforme a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 

8.906/94. Para tanto, determino a imediata expedição da certidão 

pertinente para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 

09/07-CGJ/MT.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas.

Às providências.

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.: 510335 Nr: 3056-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lemuel Bergsten Batista - 

OAB:71833/PR

 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.: 530258 Nr: 22026-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DE LIMA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, MIGUEL ANGELO CARROCIA - OAB:21968/O, VICTOR 

PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458

 Vistos etc.

Visando a realização do interrogatório do acusado, designo a data de 

26/11/2018, às 14h20min para sua oitiva.

 Intime-se o acusado. Os presentes saem intimados. Intimem-se os 

advogados constituídos via DJE.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da nova data designada.

 Às providências.

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.: 500619 Nr: 39620-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor do Dr. Italo Garcia Ferreira, os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 900,00 (novecentos 

reais), nos termos da Lei n.º 8.906/94. Para tanto, determino a imediata 

expedição da certidão pertinente para fim de cobrança, na forma do 

Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas.

Às providências.

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.: 532840 Nr: 24573-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA ALEXANDRA MAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Átila Lopes Santos - 

OAB:OAB/MT 21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834

 Vistos etc.

Ante a informação de que a acusada Karla Alexandra Mazzoni 

encontra-se segregada na cadeia pública de Rondonópolis/MT e, ante o 

caráter itinerante das precatórias, faço a remessa desta precatória àquela 

comarca para cumprimento.

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.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore dos 

Santos - OAB:6084/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

175/177, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de THIAGO MARTINS 

FERNANDES.OFICIE-SE a POLITEC solicitando o envio do laudo definitivo 

da droga apreendida nos autos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

consignando, ademais, no referido expediente o número do protocolo 

correspondente, a saber: 50149/2018.Na sequência, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Ministério Público para apresentar suas alegações finais, diante 
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da prescindibilidade da juntada do laudo definitivo da droga (Ap 

117166/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL do TJMT, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016).Empós, intime-se a defesa do réu, via DJE, para apresentar 

seus memoriais derradeiros.Às providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 382649 Nr: 24521-12.2014.811.0042

 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): JUNIOR MEIRA AZEVEDO

 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 o réu JUNIOR MEIRA AZEVEDO, portador do RG n. 1847303-2 

SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 044.923.471-19, filiação: Osvair dos 

Santos Azevedo e Terezinha Meira Azevedo, data de nascimento: 

13/02/1988, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua São Simão, 

n. 126, Bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/06. TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de JUNIOR MEIRA AZEVEDO, portador do RG n. 1847303-2 

SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 044.923.471-19, filiação: Osvair dos 

Santos Azevedo e Terezinha Meira Azevedo, data de nascimento: 

13/02/1988, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua São Simão, 

n. 126, Bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506579 Nr: 45591-80.2017.811.0042

 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): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

EDVANDO BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - 

OAB:19205/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478467 Nr: 18306-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Monteiro 

Araújo - OAB:8510/MT, Mayara Sobral Alves do Carmo - 

OAB:16.529-E, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791, VALENTINA 

EVANITA DE OLIVEIRA - OAB:022.331

 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 28/11/2018, às 15h10min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506405 Nr: 45372-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES, JOÃO 

MÁRCIO DA SILVA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES DIAS - OAB:18275, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434643 Nr: 10797-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO FERREIRA DE MEDEIROS, Cpf: 

66805457149, Rg: 10540113, Filiação: Serafina Gregorio de Souza e 

Serafim Ferreira de Medeiros, data de nascimento: 11/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Jampruca-MG, convivente, armador de ferragem, 

Telefone 99276-4918. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Claudio Ferreira de Medeiros, pela prática do crime tipificado no 

artigo 306 da Lei 9503/97.

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) Cláudio Ferreira de Medeiros 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, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377038 Nr: 18499-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FLORENCIO TAVARES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO FLORENCIO TAVARES, Rg: 

1182052-7, Filiação: Natalina Bemta Tavares, data de nascimento: 

03/02/1953, brasileiro(a), natural de Aurilandia-GO, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Adão Florêncio Tavares, pela prática do crime tipificado no artigo 

306 da Lei 9.503/97.

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) Adão Florêncio Tavares 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, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 487442 Nr: 26994-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS YULE PARDI - 

OAB:23293/O

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 465435 Nr: 5334-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão de fl. 358, intime-se o advogado de defesa para 

que, no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado do réu Edevagner 

Tomaz para fins de intimação acerca do exame pericial aprazado.

Após, intime-se o réu da data da perícia indicada à fl. 348.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 535807 Nr: 27445-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMA MORAES, MARCIA SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE n° 27445-54.2018.811.0042 – Cód. 

535807

Flagrado: DAGMA MORAES

 Presentes:

Juiz de Direito: Murilo Moura Mesquita

Promotor de Justiça: Allan Sudney do Ó Souza

 Defensora Pública: Camila Bianchini Fernandes

Autuado: Dagma Moraes

Aos 10 dias do mês de agosto de 2018, na sala de Audiências de 

Custódia do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, Estado de Mato Grosso, 

sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Murilo Moura Mesquita.

 Nos termos da Resolução n° 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação da autuada que 

teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor, 

passando a qualificá-la:

 Nome: DAGMA MORAES

Mãe: Maria de Lourdes Moraes

Data de Nascimento: 15.8.1973

Residência: Rua General Ramiro Noronha, n° 95, Bairro Duque de 

Caxias/MT

 Cor: Parda

Escolaridade: ( ) sem ( x ) fundamental ( ) médio ( ) superior

Trabalha: ( ) sim (x ) não

Antecedentes: ( x ) sim ( ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( x ) não

Dependente químico: ( x ) sim ( ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim ( x ) não

Data do fato: 9.8.2018

Local do fato: Rua General Ramiro Noronha, n° 95, Bairro Jardim 

Cuiabá/MT (Residência Particular)

Autuado pelo Crime: artigo 250 §1°, II, alínea a, do CP

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público 

para manifestar quanto a regularidade da prisão, bem como acerca das 

hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de 

Processo Penal, pugnando pela homologação do auto de prisão em 

flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

 Concedeu-se a palavra à Defesa, que requereu a concessão de 

liberdade provisória, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:
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“VISTOS ETC.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de DAGMA MORAES, flagrada 

pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea a, do 

Código Penal, 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, a autuada foi 

entrevistada, 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, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e 

das declarações da vítima.

Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares 

foram acionados em face de uma ocorrência de incêndio onde uma das 

suspeitas já havia sido detida por populares.

Segundo os milicianos, ao chegarem ao local, uma equipe do Corpo de 

Bombeiros já havia apagado o incêndio, tendo a vítima lhes relatado que as 

autuadas Márcia Souza Menezes e Dagma Moraes seriam suas primas e 

que elas teriam ateado fogo em sua residência, não sabendo o motivo do 

delito.

 Ponderaram que o imóvel foi parcialmente destruído e que a acusada 

Márcia Souza Menezes já estava detida por populares, tendo a suspeita 

Dagma Moraes sido capturada nas proximidades da casa incendiada.

 A vítima Marcelo dos Santos Silva relatou que a flagrada Márcia Souza 

Menezes lhe pediu para dormir em sua residência e que, na data de ontem, 

solicitou que ela deixasse o local. Declarou que Márcia e sua irmã Dagma 

ficaram revoltadas e, por volta das 23h, pediram a chave do imóvel para 

retirar alguns pertences que havia ficado para trás.

O ofendido asseverou que as autuadas permaneceram por 

aproximadamente dez minutos no interior do imóvel e que, depois que elas 

entregaram a chave, sentiu odor de queimado, ocasião em que constatou 

que o seu colchão havia sido incendiado, estando a casa em chamas.

A vítima relatou, ainda, que após a prisão das suspeitas, a autuada Márcia 

lhe afirmou ter sido Dagma a responsável por atear fogo no colchão, por 

não aceitar o fato da irmã ter sido expulsa do imóvel.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os 

indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será 

abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade 

concreta do delito, pelo modus operandi empregado, consistente em atear 

fogo em casa habitada, acrescida à renitência delitiva da flagrada, que 

possui passagens por ameaça e furto qualificado, ostentando, inclusive, 

condenação penal transitada em julgado, o que torna imperiosa a sua 

retirada, por ora, do meio social.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade 

para a prisão preventiva, pois o delito imputado à segregada é punido com 

pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos e ela é 

condenada por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, 

conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de DAGMA MORAES, EM PRISÃO PREVENTIVA, 

já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos 

do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Comarca de 

Jaciara/MT, comunicando acerca da prisão da autuada nestes autos, 

tendo em vista que em consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que possui 

processo executivo de pena.

Saem os presentes devidamente intimados e a autuada cientificada.

Às providências.”

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu Nilva Blemer (Assessora de 

Gabinete), digitei.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA

Promotor de Justiça

CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

Defensora Pública

DAGMA MORAES

 Autuada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 535807 Nr: 27445-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMA MORAES, MARCIA SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE n° 27445-54.2018.811.0042 – Cód. 

535807

Flagrada: MARCIA SOUZA MENEZES

 Presentes:

Juiz de Direito: Murilo Moura Mesquita

Promotor de Justiça: Allan Sidney do Ó Souza

 Defensora Pública: Camila Bianchini Fernandes

Autuado: Márcia Souza Menezes

Aos 10 dias do mês de agosto de 2018, na sala de Audiências de 

Custódia do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, Estado de Mato Grosso, 

sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Murilo Moura Mesquita.

 Nos termos da Resolução n° 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação da autuada que 

teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor, 

passando a qualificá-la:

 Nome: MARCIA SOUZA MENEZES

Mãe: Lina Leida de Souza

Data de Nascimento: 5.3.1982

Residência: Rua Luiza Marinho, Chácara 5, Bairro Ribeirão do Lipa – 

Cuiabá/MT

Cor: Parda

Escolaridade: ( ) sem ( ) fundamental (x ) médio ( ) superior incompleto

Trabalha: (x ) sim ( ) não

Antecedentes: ( x ) sim ( ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( x ) não

Dependente químico: ( x ) sim ( ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim ( x ) não

Data do fato: 9.8.2018

Local do fato: Rua General Ramiro Noronha, n° 95, Bairro Jardim 

Cuiabá/MT (Residência Particular)

Autuado pelo Crime: artigo 250 §1°, II, alínea a, do CP

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público 

para manifestar quanto a regularidade da prisão, bem como acerca das 

hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de 

Processo Penal, pugnando pela homologação do auto de prisão em 

flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

 Concedeu-se a palavra à Defesa, que requereu a concessão de 

liberdade provisória, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“VISTOS ETC.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de MARCIA SOUZA MENEZES, 

flagrada pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea 

a, do Código Penal, 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), 
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passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi 

entrevistada, 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, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e 

das declarações da vítima.

Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares 

foram acionados em face de uma ocorrência de incêndio onde uma das 

suspeitas já havia sido detida por populares.

Segundo os milicianos, ao chegarem ao local, uma equipe do Corpo de 

Bombeiros já havia apagado o incêndio, tendo a vítima lhes relatado que as 

autuadas Márcia Souza Menezes e Dagma Moraes seriam suas primas e 

que elas teriam ateado fogo em sua residência, não sabendo o motivo do 

delito.

 Ponderaram que o imóvel foi parcialmente destruído e que a acusada 

Márcia Souza Menezes já estava detida por populares, tendo a suspeita 

Dagma Moraes sido capturada nas proximidades da casa incendiada.

 A vítima Marcelo dos Santos Silva relatou que a flagrada Márcia Souza 

Menezes lhe pediu para dormir em sua residência e que, na data de ontem, 

solicitou que ela deixasse o local. Declarou que Márcia e sua irmã Dagma 

ficaram revoltadas e, por volta das 23h, pediram a chave do imóvel para 

retirar alguns pertences que havia ficado para trás.

O ofendido asseverou que as autuadas permaneceram por 

aproximadamente dez minutos no interior do imóvel e que, depois que elas 

entregaram a chave, sentiu odor de queimado, ocasião em que constatou 

que o seu colchão havia sido incendiado, estando a casa em chamas.

A vítima relatou, ainda, que após a prisão das suspeitas, a autuada Márcia 

lhe afirmou ter sido Dagma a responsável por atear fogo no colchão, por 

não aceitar o fato da irmã ter sido expulsa do imóvel.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os 

indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será 

abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade 

concreta do delito, pelo modus operandi empregado, consistente em atear 

fogo em casa habitada, acrescida à renitência delitiva da flagrada, que 

possui passagens por homicídio simples, homicídio qualificado, falsa 

identidade e furto, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio 

social.

Por fim, o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de 

liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia 

preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCIA SOUZA MENEZES, EM PRISÃO 

PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 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.”

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu Nilva Blemer (Assessora de 

Gabinete), digitei.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA

 Promotor de Justiça

CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

Defensora Pública

MARCIA SOUZA MENEZES

 Autuada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529179 Nr: 21009-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENINHO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para manifestar a respeito da contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 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

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebida da Vara Única da Comarca de 

Colniza – MT em que, foi distribuída Carta Precatória (n. 

2487-09.2018.811.0105 - Cód. 89474), e designada audiência para o dia 

18/10/2018, às 15h30min para inquirição das Testemunhas EDSON 

RANGEL, CONRADO PEREIRA LIMA e CINÉSIO LASHAVSKI, para 

querendo, acompanhar o ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 158377 Nr: 5733-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WELLIDIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ WELLIDIS DA SILVA, Cpf: 

05116113400, Rg: 6954614, Filiação: Mario Jorge da Silva e Maria Helena 

da Silva, data de nascimento: 16/04/1981, brasileiro(a), natural de Porto 

Calvo-AL, solteiro(a), empresário, Telefone 36673854. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 12/10/2009, por volta de 20h30min, na Rua 

12, quadra 57, n°30, bairro Pedra 90, nesta urbe e Comarca da Capital, o 

denunciado JOSÉ WELLIDIS DA SILVA, tentou matar Edilson Francisco de 

Souza, desferindo contra ele disparo de arma de fogo. Ante o exposto 

cumpre no artigo 121 caput, c/c art. 14, ii do CP, à luz da Lei dos Crimes 

Hediondos, razão pela qual requer o parquet o recebimento da prresente 

peça acusatória e conseguente instauração da ação penal, citando-o 

prara que apresente defesa e acompanhe o processso até o final 

julgamento e condenação respeitados os ditames do Código deProcesso 

Penal.

Despacho: X- Desde logo, determino seja efetuada a citação por edital do 

acusado, se eventualmente foragido ou não localizado, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens pertinentes desta decisão.

 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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507533 Nr: 357-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ROSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

58), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JOSE APARECIDO ROSENO 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 405310 Nr: 9860-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDRM, ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, Rafael 

Miranda Silva Louzich - OAB:19.426, RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 Vistos.

Tendo em vista que o acusado Audiney Nacimento de Almeida constituíu 

advogado nos autos (fls. 984/985), aguarde-se a realização da audiência 

aprazada à fl. 982, devendo os advogados constituídos serem intimados 

via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333963 Nr: 14585-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA, 

CLEYTON ABREU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JEAN 

MARCEL DE ALMEIDA BARROS OAB/MT 12.425, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 274/278.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 42353 Nr: 6782-70.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADSON FÁBIO SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19193, LEA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753/MT, RICARDO 

DE FREITAS - OAB:13.505

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, DAVI 

FERREIRA DE PAULA OAB/MT 19.193 e RICARDO DE FREITAS OAB/MT 

13.505, para que tomem ciência da sentença proferida às fls. 289/291.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 516707 Nr: 9049-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Manoel Azadinho 

Palmezan - OAB:59131, Pedro Henrique Ortega de Calazans - 

OAB:18550

 (...) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/06/2018 às 

13h30min (...) Quanto ao pedido de reiteração da revogação da prisão 

preventiva, verifico, mais uma vez, que a segregação do acusado ainda 

se faz necessária, vez que os requisitos da prisão preventiva ainda se 

encontram presentes nos autos e, a defesa não apresentou nenhum fato 

novo que pudesse ensejar um novo pedido de revogação do decreto 

segregatório, sendo assim, não existem elementos novos a autorizar o 

acolhimento do pedido de reiteração da revogação da prisão preventiva ou 

modificação da decisão anterior, a qual, inclusive, foi mantida pelo Egrégio 

Tr ibuna l  de  Jus t i ça  em sede do  Habeas  Corpus 

1003817-48.2018.8.11.0000 (fls. 181/184).Assim, indefiro o pedido de 

reiteração da revogação da prisão preventiva requerido pela defesa do 

acusado.Por fim, tendo em vista que não há motivo justificado para a 

apreensão dos objetos pessoais, tampouco qualquer interesse 

processual, defiro a devolução da carteira de cor marrom; R$ 0,45; um 

certificado de reservista; uma certeira da prefeitura municipal de 

Cacaulândia; uma carteirinha da UNIC; uma carteirinha da UNIMED; um 

cartão UNIC/SANTANDER e um cartão MTU, mantendo-se uma cópia dos 

documentos pessoais nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 404888 Nr: 9407-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra ANDRÉ LUIZ PRIETO, dando-o como incurso nas penas do 

art. 312 do Código Penal, por nove vezes, em concurso material, sob a 

alegação de ter desviado 165.765 (cento e sessenta e cinco mil, 

setecentos e sessenta e cinco) litros de combustíveis, correspondente à 

importância de R$ 490.664,40 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta centavos) adquiridos da Empresa 

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, juntamente com outros dois 

comparsas, cujo processo encontra-se desmembrado.

 Quanto à materialidade do delito, temos que se acha devidamente 
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comprovada pela prova emprestada colhida do Inquérito Civil 

001921-023/2011, instaurado em 29/08/2011, pela 11º Curadoria de 

Defesa do Patrimônio da Capital, que gerou a Ação Civil Pública código 

755499, que se encontra em tramitação perante a Vara Especializada 

desta Capital, na fase de instrução (fls. 25, vol. I); bem assim, pelos 

documentos de autorizações internas (fls. 605/608); pelas ordens 

bancárias (fls. 129, 143, 144 156, 161) e notas fiscais de fls. 20/25, 63, 76 

e 78.

 No tocante à autoria, ouvido o acusado em juízo, ele negou a prática do 

delito, alegando tratar-se de uma armação política. Vejamos:

“...a denúncia é totalmente falsa; (...) Djalma organizou muitas estratégias 

para me prejudicar, porque ele viu que eu estava muito forte, tanto é que 

eu consegui no dia da eleição ganhar dele, eu ganhei com uma diferença 

de sete votos dele e ele mesmo estando lá na Defensoria Geral, estava 

usando toda a máquina, infelizmente todos usam numa recondução, eu 

consegui ganhar dele e depois foi outra luta tremenda para a minha 

nomeação, ele também usou de algumas estratégias complicadas, enfim, 

mas eu consegui ser nomeado. Já comecei com uma oposição fortíssima 

sozinho, praticamente sozinho, bem, aí o que aconteceu, nós tínhamos 

duas estratégias, primeiramente nós queríamos entregar um veículo para 

cada Defensor, em cada Comarca, pra esse Defensor; a gente via que 

esse Defensor as vezes usava o próprio carro, tinha dificuldade e tal, e aí 

um dos projetos que nós tínhamos era uma veículo para cada Defensor 

né; aí fizemos uma estimativa, o estado de Mato Grosso estava adotando 

essa prática de locação de veiculo; aí nós buscamos uma ata de registro 

de preço, que já tinha sido realizada, e aderimos a essa ata, e aí pegamos 

todos os veículos que nós podíamos contratar, locamos e aí colocamos lá 

na Defensoria e a medida que os Defensores vinham, nós fazíamos a 

entrega, tirávamos uma foto, faz parte da política, entregar o carro, tirar 

foto, colocar no boletim informativo e tal. Esses veículos foram sendo 

entregues, ficaram assim uns dois ou três meses até serem entregues, 

mais ou menos uns 40 veículos foram entregues; aí veio a questão do 

abastecimento desses veículos; aí nós aderimos também a uma ata de 

registro de preço, a senhora deve saber que hoje noventa por cento das 

contratações são feitas por meio do sistema de registro de preços né; 

você pega uma carona numa licitação que já está pronta e aí nós pegamos 

uma carona numa licitação da Assembleia Legislativa que buscava, que 

tinha a contratação de posto de combustível que tinha abrangência em 

todo o Estado; aí nós fizemos esse contrato e aí as aquisições desses 

combustível ela se dava da seguinte forma: nos solicitávamos uma 

quantidade razoável, e eram tickets combustível, não me recordo bem, 

eram tickets de 10 litros, não me lembro bem; aí era feita uma solicitação, 

na medida, não era na medida da necessidade, era, se a agente tinha um 

orçamento, se estava dentro do orçamento nosso, se nos tínhamos 

orçamento, tava lá no planejamento, nós tínhamos lá um valor que era 

destinado a combustível e ai nos comprávamos unta quantidade razoável 

e ai o Gerente de Transportes ia lá na empresa, pegava o pacote de 

tickets, trazia e aí a orientação que foi dada era que se guardasse isso 

num cofre e que fosse distribuída na medida da necessidade. Por 

exemplo, Defensor de Tangará da Serra precisava de combustível, aí ele 

pegava e dava um jeito de encaminhar, e a hora que acabava ele 

solicitava mais; então na verdade não era uma, foram várias aquisições 

que foram feitas, aproveitando que nós tínhamos orçamento, nós sempre 

tínhamos uma dificuldade muito grande com orçamento do Estado né, a 

liberação era meio complicada, então quando eles liberavam pra nós, uma 

coisa é você ter financeiro, outra coisa é você ter orçamento, então 

quando eles liberavam para nós o financeiro, aquilo que já estava 

destinado, nós realizávamos a aquisição, a gente comprava uma 

quantidade; então fomos comprando, aí dai alguns meses, os primeiros 

meses assim que liberava o financeiro a gente ia lá e fazia a compra, ia 

estocando lá; tudo num cofre e o gerente de transportes o Senhor Hider, 

inclusive, tá respondendo processo acho que ele nem sabe o porque que 

tá respondendo processo; o seu Hider guardava ali aqueles tickets e ia 

controlando aquilo; aí abria mais o financeiro, a gente ia e realizava outra 

compra e tal e era dessa forma que se dava; então assim, aí o que 

aconteceu, o seu Valter, que era nosso financeiro, nós tivemos uma 

denúncia de uma funcionaria, que estava assediando a funcionaria, isso 

chegou, era um fato bem grave, ate Dr. Gahyva meu colega comentou "e 

agora, o que a gente vai fazer é um senhor de idade e tal, trabalha já há 

muito tempo aqui na defensoria então antes que isso venha à tona e 

acabe manchando o nome nosso, vamos mandar embora, cargo de 

confiança" a gente mandou ele embora e nisso o que ele fez, ele procurou 

o Djalma e virou amigo pessoal da família de frequentar a minha casa, 

amigo de viajar comigo pra casa da minha mãe, ele virou um grande amigo 

meu e aí o que aconteceu seu Valter assim que foi exonerado foi lá no 

Djalma e disse ó lá tá acontecendo um negócio estranho, gasto de 

combustível, nunca teve esse gasto e blá blá blá; uma questão óbvia, a 

Defensoria nunca teve carro, tinha lá três ou quatro carros, mas não tinha 

uma quantidade de carro quarenta Carros e aos tickets na verdade eram 

uma, como se fosse armazenar comida em casa, vou usando na medida 

em que tenho fome, precisando, e aí ele tá muito caro (...) já com aqueda 

magoa dentro dele aí o que que fez o Djalma procurou o MCC- Movimento 

de Combate a Corrupção e organizou o movimento e procuraram o Dr. 

Mauro Zaque; e, Dr. Mauro Zaque, eu podia dizer assim, que era amigo 

uma pessoa que a gente tomava café junto (...) fazer reunião, enfim sei 

que nós tomávamos café juntos e tal e foi uma surpresa tremenda pra mim 

aí o MCC jogou essa matéria na imprensa, fez uma barulho tremendo na 

hora que eu vi aquilo eu desmontei fez um barulho, um barulho, acabou 

comigo, acabou com minha imagem que eu construí durante anos; só eu 

sei o que eu passei uma história muito bonita, aí o Mauro Zaque, o que o 

Mauro Zaque fez, ele entrou com uma ação, organizou tudo, contou uma 

estória lá, tem aquele provérbio, uma mentira contada várias vezes acaba 

se tornando uma verdade; ele contou uma história e até o dia de hoje eu 

não pude chegar para ninguém e dizer que aquilo era mentira, infelizmente 

até hoje; é uma coisa tão simples tanto é que eu pergunto tá preparado? 

Olha essa história eu a minha esposa, meus amigos a minha mãe, nós 

sofremos demais com essa história; uma grande mentira; isso não é 

verdade; eu jamais me apropriaria de dinheiro, não preciso disso; eu tenho 

uma vida simples, eu moro na mesma casa desde que eu cheguei em Mato 

Grosso, não tenho vaidades, não faz parte do meu perfil; isso eu jamais 

faria uma coisa dessas; e aí o que o Mauro Zaque fez, me chamou lá, 

dentro e tal, e eu falei: oh Mauro, você me conhece, o que você quer 

saber eu vou te relatar vou colocar aqui e pá pá pá; eu sai dali e pensei: 

acho que Mauro não entendeu o espírito da coisa; eu, inclusive, tenho 

vários amigos Promotores de Justiça, clientes; advogo para o Gilberto, 

acabou de aposentar, o Promotor da Improbidade; enfim, eu acabei me, 

acabou destruindo uma carreira muito bonita; doutora, então essa é a 

estória, eu não me apropriei de nada, não precisaria me apropriar, essa foi 

uma estória que foi contada para poder dar veracidade a uma coisa que 

foi difícil, como lançar isso na mídia, como que faz para dizer que isso não 

e verdade, e eu acabei sendo afastado por causa disso, afastado da 

minha carreira; havia doutora (um controle); o controle era feito pelo 

Gerente de Transportes; qual era o meu papel ali? Meu papel era 

simplesmente, chegavam os documentos, notas, pilhas e pilhas de nota, a 

Defensoria Pública nunca teve muito funcionário as coisas passavam pelo 

pessoal técnico; como que funciona o processo de despesa? Existe uma 

solicitação que é feita, geralmente pelo almoxarifado e tal ou no caso 

gerente de transporte "vamo completar o nosso estoque aqui, fazia a 

solicitação, nós não fizemos licitação nenhuma porque ela já estava 

pronta, nos pegamos carona, então essa história de montar processo (...) 

a licitação já estava feita era só um ofício solicitando, aí a pessoa emitia a 

nota e fazia a entrega dos tickets; aí o responsável assinava que recebia, 

aí emitia nota para mim pagar; então o que eu analiso? Eu analiso aquilo 

que está ali; eu não saio contando litro de gasolina: eu confio, eu acredito 

que ninguém ali, claro poderia ter um funcionário ou outro colocar uma 

gasolina a mais no carro dele alguma coisa assim, mas eu realmente não 

tinha controle; não havia um controle dos veículos, era entregue apenas 

os ticket, principalmente enviados para o interior e os Defensor ia 

abastecendo; quando precisava, solicitava mais, basicamente era isso o 

sistema; (...) eram quarenta veículos, o que ele quis dizer aí; é o seguinte, 

ele fez um comparativo, antes da minha gestão a Defensoria Pública tinha 

veículo próprio, ela tinha uns três ou quatro veículos próprios, na minha 

gestão eu loquei cerca de quarenta veículos, então esses veículos foram 

adquiridos com essa previsão de distribuir para os Defensores ou para os 

funcionários; (...) não (os veículos não ficaram todos no interior) não; uns 

ficaram aqui na capital, a maior necessidade era aqui na capital, no interior 

eles receberam, mas o uso desses veículos eram.., acabou que... vamos 

dizer assim, foi mais uma jogada de marketing política minha, necessidade 

mesmo era aqui, núcleo de regularização fundiária que é um núcleo que 

viajava muito o Estado inteiro; (...) É que na verdade era uma programação 

ne, tava com 40 veículos eu programei pra que daqui um ano dois, anos, 

eu tenho orçamento, orçamento eu sempre tive, o financeiro liberado pra 

isso, aí eu vou comprar e tenho combustível pra o ano inteiro até para o 

ano que vem, essa era a ideia; (...) não tinha validade combustível; (...) na 
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verdade funcionava assim, lógico que eu não tenho conhecimento, porque 

eu ficava lá na ponta (...) Sim, mas na verdade não funciona assim, eu 

compro e pago, eu compro e pago, não é assim; por exemplo nós tínhamos 

assim, liberou cinquenta mil reais do orçamento, o que eu fazia, eu 

autorizava; tenho o processo todo feitinho formalizado, ó, abaixou nosso 

estoque aqui, não é que acabou o estoque a ideia era manter o estoque 

pra não deixava acabar (...) era como um cofre; (...) Era o Gerente de 

Transportes fazia esse controle "ó tá abaixando lá" eu não tinha esse 

controle; não fazia parte da minha função fazer esse controle; (...) O 

gerente de transporte, os funcionários ali do almoxarifado (que tinha essa 

função de controle); (...) Acho que (Hider) também fazia parte, pela frota, 

pra cuidar da frota eu não tinha essa função de contar tickets; eu só 

olhava que a coisa tava...; chegava pra mim um parecer, uma solicitação e 

tal, passava por todos os órgão passava pelo planejamento, passava pelo 

financeiro, parte de assessoria jurídica, chegava pronto pra mim e ai eu 

com a nota e com tudo ok, com o recebimento dos tickets eu autorizava a 

ordem de pagamento, basicamente era isso; Não, não (não tinha uma 

lógica de que os tickets anteriores haviam sido utilizados para enviar os 

seguintes), porque esses tickets eles eram enviado para pessoas; (..) 

Não, não tinha (prazo para expirar), isso era enviado entendeu; (...) sim, 

no interior era assim mesmo (os veículos transitavam muito pouco);(...) aí é 

outra engrenagem da história que foi contada que precisa ser muito bem 

esclarecida, olha eu não posso pegar por exemplo o Defensor de 

Aripuanã que recebeu um carro e querer usar ele como base para dizer 

que a Defensoria não gastava combustível eu não posso pegar uma 

Comarca do interior pegar dois ou três de uma Comarca do interior, nós 

estamos falando aí de um universo de cinquenta veículos do núcleo 

fundiário que era o que mais utilizava o Estado inteiro, vários projetos, 

então essa forma de se chegar a essa conclusão realmente faz parte da 

história que foi engendrada para isso, isso não é parâmetro, o Clodoaldo 

por exemplo era uma das oposições, Subdefensor geral da Eleodora, 

pessoa extremamente (...) inclusive, eu ganhei deles a presidência da 

Associação dos Defensores, ele foi meu concorrente, então é uma 

pessoa extremamente (...) o Valter por exemplo é uma pessoa que eu 

demiti por uma acusação séria de assédio, então é uma pessoa que a 

gente tem sempre que ter um pé atrás, mas mesmo assim usando o 

parâmetro o depoimento deles, nós não podemos pegar esses três ou 

quatro veículos de algumas cidades e querer usar isso como média, “olha 

a Defensoria não tem como justificar” não estamos falando em gasto de 

combustível, estamos falando em estoque de combustível, nós tínhamos 

um estoque, então minha resposta pra isso (...) isso para mim não é 

média;...” (Fase Judicial – Acusado - fls. 3449).

 Como se vê, o acusado em seu interrogatório informa que não tinha o 

controle efetivo da quantidade de combustível utilizado pela Defensoria, 

porém, alega que sempre que havia uma liberação de certa quantia, 

referente ao orçamento do órgão, ele autorizava a compra de mais 

combustível para estocar, ocasião em que a Defensoria passava por crise 

financeira, tanto que era disponibilizado apenas o veículo, não havia 

motorista oficial, conforme informado pela testemunha Clodoaldo 

Aparecido Gonçalves de Queiroz.

 Ora, como querer justificar um alegado estoque de um ou dois anos, se 

afirmou que não tinha financeiro para as necessidades da Defensoria? No 

mínimo, paradoxal.

 Alega o gasto se deu pelo núcleo fundiário? Por que não comprovou com 

a quilometragem, destinos e quem viajou (com as diárias respectivas)?

 Ademais, verifica-se que o acusado apresentou o relatório dos gastos de 

combustível, todavia, não trouxe nenhum Defensor para ser ouvido como 

testemunha e comprovar o seu alegado. Pelo contrário, as testemunhas 

que foram ouvidas demonstraram a disparidade dos gastos apresentados 

com o efetivamente dispendido.

 Outrossim, o acusado tenta se eximir de sua responsabilidade 

atribuindo-a ao chefe de transportes, o qual foi contratado por ele próprio, 

que, na época, já era o Defensor Público-Geral do Estado.

 Nota-se, também, que o acusado tenta desqualificar as declarações de 

Walter de Arruda Fortes, que, na época dos fatos, era assessor especial, 

lotado no setor financeiro da Defensoria Pública e por onde as 

contratações eram efetuadas, alegando que ele foi seu funcionário e, 

como foi exonerado, resolveu se aliar a seu adversário político frente à 

administração da Defensoria Pública, provocando tal situação que chegou 

ao conhecimento da ONG Moral que efetuou a denúncia.

 Por seu turno, a corréu Hider Jara Dutra, que teve o seu processo 

desmembrado, por ocasião de sua oitiva no procedimento preparatório 

número 001921-023/2011, declarou o seguinte:

 “...que pode afirmar o declarante que a Defensoria possui hoje 12 (doze) 

veículos e uma motocicleta e, ainda, a Defensoria possui contrato de 

locação de 35 (trinta e cinco) veículos populares e mais três 

caminhonetes, configurando um total de 51 (cinquenta e um) veículos; (...) 

os veículos próprios da Defensoria continuam dando muito problema, o 

que faz com que permaneçam constantemente na manutenção; que não 

pode precisar uma média, mas pode afirmar que quase todos os dias 

existe um veículo parado com problema; que pode afirmar o declarante 

que entre Cuiabá e Várzea Grande existe uma frota de aproximadamente 

trinta veículos, entre locados e próprios, sendo todos abastecidos com 

gasolina, com exceção das caminhonetes que são movidas a Diesel; 

esclarece que as caminhonetes locadas são flex, mas são abastecidas a 

gasolina; (...) que pela média que faz o declarante durante o seu controle 

de abastecimento de todos os veículos da Defensoria, pode afirmar que 

aquele órgão gasta, aproximadamente, de dezoito a vinte mil litros de 

gasolina por mês; afirma que somente faz o pedido de nova aquisição de 

combustíveis quando o atual estoque de tickets já está no final e, até que 

se proceda a nova compra e vinda dos novos tickets, aquele anterior já 

está finalizando; esclarece que quando existe sobra de tickets para 

abastecimento no final do mês, o volume que sobra é bem pequeno, até 

para não haver desperdício, mas em algumas ocasiões já passou 

apertado preocupado em faltar, esclarecendo que até a presente data 

nunca faltou combustível para abastecer os veículos da Defensoria; (...) 

que o declarante controla somente a entrega dos tickets....” (Procedimento 

preparatório número 001921-023/2011 – Hider Jara Dutra – fls. 432/436).

 Ressai das declarações do corréu Hider Jara Dutra, que ele confirmou 

que a frota de veículos da Defensoria Pública é composta de veículos 

populares, os quais são abastecidos com gasolina, com exceção das 

caminhonetes que são movidas a Diesel, sendo que, diariamente, tem 

algum veículo parado, em face das constantes manutenções.

 Acrescentou, ainda que o consumo mensal dos veículos é cerca de 

dezoito a vinte mil litros de gasolina, o que está de acordo com as 

declarações apresentadas pelo corréu Emanuel Rosa.

 Observa-se, também, que este corréu alegou que as caminhonetes 

locadas são flex, mas, são abastecidas à gasolina.

 Por outro lado, observa-se que ele contrariou o acusado, em ponto 

importante, uma vez que disse que todo o combustível adquirido até aquela 

data (20/09/2011) fora utilizado, não havendo estoque de combustível, 

sendo que o volume de sobra é bem pequeno, o que desmente o relatório 

apresentado pelo réu, a fls. 983, vol. VII.

 Ao ser oitivado o corréu Emanuel Rosa de Oliveira, que também teve seu 

processo desmembrado destes autos, afirmou que o consumo de gasolina 

na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oscilava entre vinte a 

vinte e dois mil litros, mensal, tudo conforme o acusado Hider Jara Dutra e 

de acordo com o que foi enunciado na denúncia, contrariando 

frontalmente a versão do acusado que para despistar assegura que o 

gasto dos 186.981,00 litros de gasolina, em quatro meses, seria normal. 

Vejamos:

 “...que feita a previsão de consumo de combustíveis levando em 

consideração o consumo de outros órgãos públicos deste Estado, a 

Defensoria passou a adquirir a quantidade de combustível estimada e, 

ainda, a quantidade de combustível adquirida e que fora prevista no início 

do ano que vem correspondendo à necessidade de consumo da 

Defensoria deste Estado; esclarece o declarante que a quantidade de 

combustíveis adquirida durante os meses de abril ao mês de julho do 

corrente ano, servia-se a abastecer aquele órgão pelo ano de 2011 

inteiro, ou seja, não se referia ao consumo mensal daquele período de 

quatro meses e, ainda, esclarece que hoje a Defensoria Pública possui um 

estoque de 3.200 (três mil e duzentos) litros de gasolina, afirmando que 

não existe mais previsão para adquirir gasolina para a Defensoria Pública 

durante o ano de 2011, sendo que dentro do já planejado, não existe mais 

previsão de compra de combustíveis para o corrente ano, isto mesmo 

havendo orçamento para a aquisição de combustíveis; acrescenta que a 

quantidade adquirida conforme acima mencionado (abril a julho/2011) está 

sendo utilizada até a presente data e será consumida até o final do ano e, 

ainda, que não houve nenhuma outra aquisição de combustível para a 

Defensoria após o mês de julho/2011. Que afirma o declarante que o 

consumo médio de gasolina pela Defensoria Pública neste Estado oscila 

entre vinte e vinte e dois mil litros de gasolina por mês;...” (Procedimento 

preparatório número 001921-023/2011 – Emanuel Rosa de Oliveira – fls. 

467/468).
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 E de se anotar que a alegação de que a compra exorbitante de 

combustível fora para fazer estoque, não é razoável principalmente 

porque não havia crise de combustível na época, não havia variação 

significativa de preço, tampouco se justifica um gasto exorbitante 

antecipado, justamente por um órgão que sempre esteve às voltas com 

dificuldade de provisão do orçamento financeiro para suas necessidades 

básicas.

 Portanto, a alegação não é crível e deve ser vista com reservas.

 Por sua vez, a testemunha Lindalva de Fátima Santos, coordenadora da 

Defensoria Pública de Barra do Garças, informou que naquela localidade, 

eles tinha um veículo Corsa à disposição da Instituição o qual gastava em 

média um tanque de combustível a cada vinte ou vinte e cinco dias. 

Vejamos:

 “...recebi um ofício solicitando informações de qual era o gasto com 

combustível na Defensoria Pública de Barra do Garças; e como eu era 

coordenadora e sou até hoje, tinha uma pasta onde colocava o dia que era 

abastecido a quantidade que era abastecido, a gente tinha um ticket que 

era entregue no posto de gasolina; então mediante essas anotações eu 

tirei cópias dessas informações e encaminhei para o Inquérito informando 

quais eram nossos gastos; (...) tinha uma média, mas eu não consigo 

lembrar exatamente, mas não era uma média alta, era uma média razoável, 

porque o veículo era utilizado apenas para Sede da Defensoria, Fórum de 

Barra do Garças e eventualmente entrega de ofícios e alguns 

documentos; a cada vinte, vinte e cinco dias, gastava-se um tanque de 

gasolina, mais ou menos; era um carro velho, então as vezes acontecia de 

gastar um pouco mais, mas por causa de problema no veículo, que era um 

veículo muito antigo que agora nem está mais em uso; era um Corsa 

daqueles antigos;...” (Fase Judicial – Testemunha Lindalva de Fátima 

Santos - Fls. 3290).

 O relatado por esta testemunha dá conta da disparidade dos gastos 

defendidos pelo acusado e o efetivamente realizado por um veículo 

disponibilizado às Defensorias do interior. A diferença é gritante!!!

 Por seu turno, a testemunha Nelson Gonçalves de Souza Júnior, 

Defensor Público coordenador do núcleo da Defensoria Pública de 

Primavera do Leste, prestou as seguintes declarações:

 “...coordenador do núcleo da Defensoria Pública de Primavera do Leste, 

(...) no dia 18 de março, eu estive efetivamente em Cuiabá e foi efetuada a 

entrega de um veículo Fiat Uno, para o Núcleo da Defensoria Pública de 

Primavera do Oeste e este Uno ficou a disposição por cerca de um ano e 

quatro meses; (...) o envio dos tickets dos combustíveis eram feitos 

mediante solicitação, mediante ofício, que eram encaminhados ao 

responsável à época pela gestão desses tickets, quando terminavam 

solicitavam outros, e assim foi feito até que foi determinado a devolução 

desse veículo; (...) no dia 29/08/2011, eu expedi o ofício 55/2011 dirigido 

ao senhor Hider Jara Dutra que era o gerente de transportes da 

Defensoria Pública, solicitando duzentos litros; no dia 08 de abril/2012, 

através do oficio 27/2012 da Coordenação eu também expedi o ofício, 

dirigido ao senhor Hider Jara Dutra, solicitando também duzentos litros; 

então essas solicitações eram feitas à gerencia de transporte, essas 

solicitações do tickets, mediante ofícios; (...) o veículo foi entregue zero 

quilometro, desde o dia 18/03/2011 até o dia 03/10/2011, ou seja, ele ficou 

à disposição do núcleo por 195 dias, e foram rodados 4.423 Km, com 

quatrocentos e quarenta litros de gasolina; (...) tenho o termo de entregue 

feito para mim, pelo chefe, Emanoel Rosa chefe de gabinete na época, eu 

recebi esse veículo das mãos dele; eu tenho o ofício de lavra do Sr. Hider 

Jara Dutra, na época gerente de transporte, autorizando a emissão de 20 

tickets, cada tickets, com dez litros de combustível, para o mês de março 

que era o mês que eu peguei o veículo; (...) não houve nenhuma 

orientação de como fazer esse controle;...” (Fase Judicial – Testemunha 

Nelson Gonçalves de Souza Júnior - Fls. 3303).

 Ressai das declarações da testemunha Nelson Gonçalves de Souza 

Júnior, lotado na Defensoria Pública de Primavera do Leste, que a referida 

Instituição da Comarca local, recebeu um veículo Fiat Uno, placa NJN-9871, 

no dia 18/03/2011, o qual ficou a disposição até o dia 03/10/2011, ou seja, 

195 dias, e foram rodados 4.423 Km, ocasião em que consumiu 

quatrocentos e quarenta litros de gasolina, declarações que estão de 

acordo com o ofício enviado pela própria testemunha a fls. 986/989.

 Importa ressaltar, que no referido ofício a testemunha esclareceu ainda, 

que além dos quatrocentos e quarenta litros de gasolina consumidos, a 

Defensoria Pública disponibilizou mais duzentos litros, os quais restaram 

estocados, recebendo, portanto, da Defensoria Pública Geral, a quantia de 

600 (seiscentos e quarenta Litros de gasolina), fato que por si só, 

desmente o acusado, uma vez que apresentou o controle de gastos com 

combustível onde consta que foi disponibilizado o veículo em questão que 

teria apresentado entre os meses de abril a agosto/2011, um consumo de 

2.488,63 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito vírgula sessenta e três 

litros) de gasolina (item 19, fls. 979/983), em evidente fraude quanto ao 

efetivo gasto realizado, tudo visando justificar o elevado consumo de 

combustível, de modo a encobrir o delito praticado.

 Por seu turno, a Drª Mônica Balbino Cajango, Defensora Pública lotada na 

Comarca de Rondonópolis, atestou o seguinte:

 “...é assim, eu estive na coordenação por aproximadamente 02 anos, 

antes de mim foi o Dr. Valdemir quem recebeu esse veículo para o Núcleo 

de Rondonópolis; conversando com ele a época, ele disse que recebeu o 

veículo aqui em Rondonópolis, fez o pedido de algumas requisições de 

combustíveis, que vinham por tickets né, cada tickets desses 

correspondiam a 10 litros de gasolina, combustível, que podiam ser 

trocados em 02 postos credenciados aqui em Rondonópolis; (...) segundo 

ele, ele fez esse pedido de requisição desses tickets para trocar por 

combustível, acontece que como não veio motorista, não foi contratado 

motorista para dirigir esse veículo, nós quase não utilizamos ele em razão 

de não estar se utilizando o automóvel; (...) como não teve motorista à 

disposição para dirigir, nós evitamos de andar com esse veículo, ele 

pouco foi utilizado; (...) ele foi devolvido em 2012, eu acho; (...) ele ficou 

mais ou menos um ano aqui em Rondonópolis só, ele era locado; (...) 

durante a minha coordenação eu não me lembro de ter feito nenhum 

pedido de requisição de combustível; (...) o veículo ficou praticamente 

parado no pátio;...” (Fase Judicial – Testemunha Mônica Balbino Cajango - 

Fls. 3336).

 Como se vê, a testemunha Mônica Balbino Cajango esclareceu que o 

veículo ficou por cerca de dois anos na Comarca de Rondonópolis, onde 

permaneceu o maior tempo parado, já que não havia motorista oficial.

 Ressai das declarações da testemunha que ela não solicitou nenhuma 

quantidade de gasolina, porém, segundo lhe fora informado, o seu 

antecessor teria feito algumas solicitações de tickets, sendo que cada 

ticket correspondia à quantia de dez litros, os quais poderiam ser trocados 

em dois postos de combustíveis, contudo, não soube informar a 

quantidade exata, o que em está em consonância com seu ofício enviado, 

a fls. 990/991, vol. VII.

 Por seu turno, a testemunha Walter de Arruda Fortes, ouvido no 

procedimento preparatório número 001921-023/2011 e em juízo, nas duas 

ocasiões, confirmou que o consumo de combustível apresentado pelo 

acusado era excessivo. Vejamos:

“que foi servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

ocupando o cargo de Assessor Especial; que nessa condição era o 

responsável pela execução orçamentária, contábil e financeira da 

Defensoria Pública deste Estado; (...) que a partir do mês de fevereiro 

deste ano, logo após a posse do Defensor Geral, Dr. André Pietro, o 

declarante começou a perceber que havia algo de anormal naquela 

administração, isto com relação às despesas, pois que o Defensor-Geral 

desconsiderou o orçamento previsto para o exercício de 2011, por 

exemplo, começaram a aparecer contratos com valores exagerados, 

como especificamente falando, no caso da aquisição de combustíveis, a 

quantia adquirida pela Defensoria durante os primeiros meses deste ano, 

até o mês de julho pretérito, é muito grande; que, apenas a título de 

comparação, esse combustível relacionado nas notas situadas às fls. 65 a 

78, relativas aos meses de abril a julho do corrente ano, constitui 

quantidade superior àquela utilizada pela Defensoria durante todo o 

mandato do Defensor- Geral anterior, Dr. Djalma Sabo Mendes Júnior. 

Esclarece o declarante que as compras relativas a combustível passaram 

a ser efetuadas diretamente pelo Gabinete do Defensor-Geral, Dr. André, 

sendo que chamava a atenção o fato de que o processo de compra de 

combustíveis era montado dentro do gabinete do Dr. André Pietro, não 

havia qualquer procedimento legal para o trâmite de tais processos, estes 

eram montados no gabinete e já vinham para o declarante somente para 

pagamento. Que quem atestava as notas era o chefe de Gabinete do 

Defensor-Geral, Dr. Emanuel Rosa de Oliveira. Que em algumas ocasiões 

a pessoa de Gérsio Mendonça, proprietário da empresa Amazônia 

Petróleo, fornecedora de combustível para a Defensoria, chegava no 

gabinete do Defensor Dr. André e, minutos após, o declarante era 

chamado àquele gabinete onde já recebia o processo de compra de 

combustível pronto e, ainda, para pagamento imediato, o que o declarante 

cumpria após receber a determinação nesse sentido do Dr. André; Afirma 

o declarante que pode comprovar que todos os pagamentos feitos na 
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conta de combustível foram determinados pelo Dr. André, até porque 

possui e faz a entrega nesse ato das CIs, com as ordens do Dr. André 

para que se efetuasse os pagamentos de combustível; pode afirmar o 

declarante que a Defensoria utilizava apenas poucos veículos, isto no 

Estado todo, sendo que após efetuarem a locação de alguns veículos, isto 

por volta do mês de março ou abril, aproximadamente, sendo que os 

veículos alugados, em sua maioria FIAT PÁLIO, não circulavam, pois 

permaneciam estacionados o tempo todo no pátio da Defensoria, no pátio 

que se localiza ao lado do Ministério Público; afirma que tanto os veículos 

não circulavam que sequer existem motoristas contratados para conduzir 

tais veículos; (...) que pode afirmar, com toda certeza, que a Defensoria 

não teria a menor condição de consumir todo o combustível que foi 

adquirido durante esses últimos meses, abril, maio, junho e julho; que pode 

afirmar que durante o período em que trabalhou na Defensoria, isto até o 

dia em que saiu daquele órgão, a Defensoria nunca teve mais do que três 

veículos destinados no interior do Estado; (...) que relativamente aos 

tickets de abastecimento estes eram controlados diretamente no gabinete 

do Defensor-Geral, Dr. André, sendo que chegou a ver alguns tickets na 

mesa de Hider Jará, mas eram poucos e pode afirmar que quem ficava e 

controlava tais tickets era o Dr. André pessoalmente; ressalta que os 

demais pagamentos, como por exemplo diárias, adiantamentos, pagamento 

de serviço terceirizado de limpeza, água, luz, telefone entre outros, tinha 

uma tramitação normal e passavam pelo setor do declarante, o que não 

acontecia quando se tratava de combustível, locação de veículos serviços 

gráficos e despesas com contrato de empresa de TI, Tecnologia da 

Informação (...) chegou a ser chamado no gabinete do Dr. André, mais de 

duas vezes, com o intuito de ser pressionado a não questionar qualquer 

tipo de pagamento que estava sendo feito e, noutra ocasião, fora 

convidado a ‘fazer parte do time’ (sic), entendendo o declarante que tal 

convite significava uma tentativa de cooptar o declarante para que também 

participasse de tais eventos e, como percebeu que a situação estava 

ficando insustentável, chegou a comentar com alguns Defensores sobre 

as compras suspeitas, inclusive de combustível, sendo que logo após fora 

exonerado do seu cargo;...(Fase Policial – Testemunha Walter de Arruda 

Fortes - Fls. 441/444).

 “...tinha tantos carros tá, com a prática que a gente tem, olha eu fui 

gerente-geral da Sadia lá, controle, a gente chama controle de custo né, 

então a gente sabe os cálculos de cabeça, fala quando que consome 

tanto, isso, então a gente era, o consumo era exagerado de combustível, 

se era isso para saber, era isso, era muito exagerado; (...) é porque não 

tinha o trâmite legal, vinha direto para pagar (esse procedimentos todos 

eram montados lá no gabinete do Doutor André); (...) a nota de lá vinha só 

com autorização assim para pagar direto, não tinha, não passava por 

setores administrativos para fazer controle nada; (...) sim (os outros 

pagamentos normais da Defensoria todos seguiam o trâmite normal) 

tudinho, tem o trâmite legal e tal. (...) esse era uma da parte errado que 

tinha; (...) quem fazia os negócios era o chefe de gabinete dele (do Dr. 

André), levava para mim tudinho; (...) no caso Emanoel Rosa; (...)olha, 

acho que não sei quem que dava a demanda não, porque já vinha direto, 

era uma nota atrás da outra para pagar;...” (Fase Judicial – Testemunha 

Walter de Arruda Fortes - Fls. 3351).

 Ressai das declarações da testemunha Walter de Arruda Fortes, na 

época, lotado no setor financeiro da Defensoria Pública, que ele informou 

que os procedimentos de aquisição de combustível não obedeciam aos 

mesmos trâmites legais dos demais produtos, os quais deveriam passar 

pelos setores administrativos para se fazer o controle, sendo que estes 

eram montados no Gabinete do próprio acusado, e “era nota atrás da 

outra para pagar”.

 Verifica-se, também, que a referida testemunha confirmou que os 

veículos eram alugados e em sua maioria eram modelo Fiat Pálio, os quais 

permaneciam grande parte do tempo estacionados no pátio da Defensoria, 

o que está de acordo com o relatório de fls. 1268/1408-TJ/MT- vol. VIII.

 Observa-se, ainda, que a testemunha acrescentou que tanto os veículos 

não circulavam que sequer existiam motoristas contratados para conduzir 

tais veículos, o que também está de acordo com as demais provas dos 

autos.

 Por sua vez, a testemunha Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, 

atestou que, com a mudança de administração houve a disponibilização de 

veículos para as Defensorias Públicas do interior, sendo que eram 

veículos locados e vários deles ficavam parados, quando havia outras 

necessidades mais urgentes. Vejamos:

 “...eu não recebi nada diretamente da ONG Moral; (...) assim que houve 

uma alteração na quantidade de veículos disponibilizados, sim o aumento 

foi bem notado, então inclusive como eu disse, o próprio órgão que eu 

atuava, foi disponibilizado um veículo; (...) pelo que consta, havia muito 

poucos veículos né, não havia disponibilidade de veículos, para os 

núcleos da defensoria né, os veículos eram disponibilizados para sede 

administrativa, salvo uma ou outra exceção, mas que eu me lembre, essas 

exceções era para veículos próprios da instituição, tinha o núcleo de 

execuções penais, se não me engano tinha um veículo, que tinha sido 

adquirido em convênio com o governo federal, mas fora isso, os veículos 

eram aqueles que estavam sendo disponibilizado para as administrações 

superiores, e ai com essa mudança de administração; no interior, pelo o 

que eu me lembro, não havia nenhum veículo né, ninguém tinha veículo 

disponibilizado, nenhum núcleo da Defensoria, e aí após isso sim, houve a 

contratação de uma locadora, adesão a algum contrato, isso já não sei 

detalhar e passou a disponibilizar veículos à Defensoria, e aí eu sei, esse 

contato com pessoas do interior, alguns núcleos passaram a ter veículos 

disponibilizados, as coordenadorias que tem atuação específica também 

passaram a ter veículo disponibilizado; mas como eu disse antes, isso 

durou pouco tempo né, porque logo com o surgimento dessas denúncias, 

eu me lembro que até uns colegas não queriam utilizar, queriam devolver 

os veículos, inclusive foi o meu caso né; o meu núcleo, quando recebemos 

esse ofício para informar a quantidade de combustível, e a gente não tava 

usando muito o veículo, fizemos um ofício abrindo mão do uso daquele 

veículo; eu sei que alguns colegas fizeram isso ou pensaram em fazer 

isso também, mas houve uma alteração na quantidade de veículos sim, 

havia necessidade né, necessidade sempre houve na Defensoria; (...) o 

que eu posso dizer é que havia uma voz corrente né, na Defensoria em 

relação a isso (que ficaram veículos locados parados no estacionamento 

da Defensoria), era um dos motivos dessas provocações que o sindicato 

fez pedidos de informações, alguns defensores que atuavam ali, 

principalmente núcleo criminal da defensoria fica ao lado ali da sede, 

falavam sobre isso, reclamavam sobre isso, porque na época a 

Defensoria também tinha alguns problemas de falta de recurso, para 

algumas outras coisas, como tem até hoje, como tinha antes; então por 

causa disso, as vezes alguns colegas reclamavam disso, tá com carro 

demais lá, e não tá tendo dinheiro para isso, para aquilo, então havia essa 

voz corrente sobre isso, mas eu não posso afirmar, se tinha, ou não tinha; 

(...) pelo o que eu me recordo não estava boa (a saúde financeira da 

Defensoria), como eu disse um pouco antes havia uma demanda por 

algumas outras necessidades na Defensoria por parte dos Defensores 

Públicos, necessidade de melhorar a estrutura, necessidade de melhorar a 

quantidade de pessoal, e não havia realmente, essa era uma das 

questões que afligiam a todos na época; faltava recursos para algumas 

coisas, muitos sentiam isso, então, não havia recurso na Defensoria, isso 

é entendimento comum de todos, recursos suficientes para gastos que 

não fossem essenciais, que não fossem necessárias, porque não havia 

recurso suficiente para atender todas as demandas né, nunca houve, nem 

antes nem depois dessa época, e nessa época também não houve; (...) os 

Defensores ficaram muito angustiados e eles é que cobravam do 

sindicato, o sindicato tomasse alguma providência, fizesse alguma coisa, 

buscasse informações, era em função exatamente dessas coisas que 

estão falando aí, diárias, esses adiantamentos que mantém o núcleo, 

principalmente no interior para comprar coisa básica, como água mineral e 

havia falta disso, para muitos defensores e ao mesmo tempo eles 

entendiam que havia disponibilização de veículo, isso, aquilo, havia essa 

contradição, então havia uma pressão em cima do sindicato para buscar 

informações, enfim, alguma coisa nesse sentido, o que estava havendo e 

isso que motivou realmente esses pedidos de informações que o sindicato 

fez nesse momento;...” (Fase Judicial – Testemunha Clodoaldo Aparecido 

Gonçalves de Queiroz - Fls. 3356).

 Como se vê, a testemunha Clodoaldo Aparecido Gonçalves afirmou que 

quando foram disponibilizados os veículos para o interior, muitos colegas 

abriram mão de seu uso, inclusive, foi o caso da testemunha que devolveu 

o veículo, até porque, não o estava usando.

 Observa-se, ainda, que a testemunha informou que era voz corrente na 

Defensoria, as reclamações a respeito da falta de recursos financeiros, 

enquanto haviam veículos locados e parados no estacionamento.

 Acrescentou, ainda, que na ocasião em que os veículos foram 

disponibilizados, tinham outras necessidades essenciais a serem 

supridas, tais como: melhoria da estrutura da Defensoria, a quantidade de 

pessoal e produtos básicos, inclusive, água mineral.

 Assim diante do relato desta testemunha, frente às dificuldades 
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financeiras para o atendimento de produtos e serviços básicos, fazer 

estoque de combustível como alegou o réu, é no mínimo paradoxal.

 A testemunha Silvia Maria Ferreira, lotada no núcleo da Defensoria Pública 

de Tangara da Serra, declarou o seguinte:

“...Em 2011, estava lotada em Tangará da Serra; (...) a Defensoria Pública 

tinha veículo alugado; (...) sim eu me recordo de ter ficado o ofício na 

numeração do Tribunal 1148/1149; (...) eram dois carros um ponto zero; 

foi um e ficou alguns meses, depois foi substituído por outro, mas eram 

dois carros mil, um ponto zero; e nós andávamos só na cidade para ir ao 

Fórum e voltar, e ao CDP poucas vezes, geralmente era um vez por mês, 

até mesmo porque as vezes a gente estava em substituição, e era 

utilizado só para andar mesmo na cidade; então um tanque de combustível 

daria para andar praticamente o mês todo, o Fórum era perto, deve ficar 

um quilômetro da Defensoria; (...) A Defensoria Geral enviava os tickets, 

nos abastecíamos e aqueles tickets vencidos nos devolvíamos para a 

sede; (...) sim, era sempre abastecido no mesmo posto, mais próximo; (...) 

eles enviavam, eu não me recordo o vencimento mas eles tinham a 

validade né, e aí quando vencia a gente devolvia e eles mandavam 

outro;...” (Fase Judicial – Testemunha Silvia Maria Ferreira - Fls. 3449).

 Como se vê a testemunha Silvia Maria Ferreira, ao ser ouvida, em juízo, 

informou que na época dos fatos ela estava lotada na Defensoria Pública 

de Tangará da Serra, ocasião em que o veículo utilizava cerca de um 

tanque de combustível mensal, o que está em consonância com o ofício 

enviado por ela, a fls. 984/985, vol. VII e muito divergente do que pretende 

a Defesa.

 Por outro lado, as declarações dessa testemunha põe por terra o relatório 

apresentado pela acusado, dos gastos de combustível com o referido 

veículo, onde ficam evidentes as contradições, já que no referido relatório 

consta que foram consumidos 2.196,73 litros de gasolina, totalizando o 

valor de R$ 6.919,68 (seis mil reais, novecentos e dezenove reais e 

sessenta e oito centavos)- fls. 979/983.

 Acresça-se, ainda, que observando o quadro abaixo, verifica-se que o 

acusado na condição de Defensor-Geral da Defensoria Pública de Mato 

Grosso adquiriu e autorizou a quitação de grande quantidade de 

combustível, no período de 02/03/2011 a 06/07/2011 (fls. 605/608, vol. IV), 

o que era incompatível com a frota que possuía na ocasião e o consumo 

efetivo de combustível. Vejamos:

 Nota fiscal Quantidade Valor Data Fls.

 1. 818 27.341,00 75.734,57 05/05/2011 20

2. 819 15.800,00 49.770,00 05/05/2011 21

3. 753 26.000,00 72.020,00 05/04/2011 22

4. 874 12.721,86 40.073,86 01/06/2011 23

5. 754 15.000,00 47.250,00 05/04/2011 24

6. 875 30.842,00 85.432,34 01/06/2011 25

7. 681 15.242,00 42.220,34 02/03/2011 63

8. 939 31.185,00 86.382,45 06/07/2011 76

9. 940 12.850,00 40.477,50 06/07/2011 78

 Observa-se, que foram 15.242,00 litros no mês 03/2011; 41.000,00 litros 

no mês 04/2011, 43.141,00 litros no mês 05/2011, 43.563,86 litros no mês 

06/2011 e 44.035,00 litros no mês 07/2011, totalizando 186.981,86 litros de 

gasolina.

 Registre-se que a Defensoria possuía registrado em seu nome, no 

período de março a abril/2011, treze veículos, sendo uma moto, conforme 

relação de veículos encaminhada pela Coordenadoria do DETRAN, fls. 

456.

 Importa ressaltar, que desses doze veículos, cinco eram movidos a 

Diesel, portanto, sete eram movidos à gasolina, ou álcool.

 Verifica-se, que no mês de fevereiro/2011, foi locada uma pick-up, 

movida a Diesel (fls. 869/876) e, a partir do dia 06 de abril/2011, foram 

locados, dois veículos movidos a Diesel e trinta e cinco veículos, movidos 

à gasolina ou álcool (fls. 878/882 – vol. 07), totalizando a partir do mês de 

abril/2011, uma frota de cinquenta e um veículos, sendo 42 veículos 

movidos à gasolina ou álcool.

 Neste ponto, é importante ressaltar, que o próprio acusado juntou a 

relação dos cinqüenta e um veículos automotores utilizados pela 

Instituição, inclusive, o local onde se encontravam (fls. 978, vol. VII).

 Verifica-se, ainda, que ele, tentando justificar os gastos, juntou também, 

um controle de gastos de combustíveis dos referidos veículos, referente 

aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto/2011. Todavia, 

contrariando o contrato de locação (fls. 873 e 878), inseriu as três 

caminhonetes locadas, como se fossem movidas a gasolina, quando no 

entanto, eram abastecidas a diesel (fls. 979/983), o que é muito 

sintomático.

 Ressalte-se, ainda, que conforme relatório diário de todos os veículos que 

pernoitaram no pátio da Defensoria Pública desde o dia 28/02/2011 até o 

dia 01/08/2011, apresentado pela Empresa Fortesul – Serviços Especiais 

de Vigilância e Segurança Ltda (empresa responsável pela segurança da 

Defensoria Pública e, na condição de responsável pela guarda do pátio da 

Defensoria - fls. 1268/1408-TJ/MT- vol. VIII), alguns dos veículos 

permaneceram por vários dias parados no pátio da Instituição, cerca de 

83, 77 e 35 dias.

 Entre os veículos que permaneceram estacionados, encontram-se os 

veículos modelo Fiat Pálio, placas NJU 0162, NJU 0102 e NJR 1402, de 

modo que fica evidente que o consumo constante do relatório de controle 

de gastos com combustível apresentado pelo acusado, às fls. 979/983, 

não condiz com a realidade, principalmente, quando comparado com o 

consumo dos demais veículos no mesmo relatório.

 Conclusivamente, se a Defensoria Pública adquiriu 15.242,00 litros de 

gasolina no dia 02/03/2011 e tinha uma frota de 07 (sete) veículos movidos 

com tal combustível até 06 de abril/2011, portanto, se cada veículo teria 

consumido 2.177,42 (dois mil, cento e setenta e sete vírgula quarenta e 

dois) litros, durante 34 (trinta e quatro) dias, teria consumido, 64,04 

(sessenta e quatro vírgula quatro) litros de gasolina, por dia, caso os 

veículos tivessem transitado todos os dias, desconsiderando os sábados, 

domingos e feriados, dias em que, certamente, o veículo permaneceu 

parado, ou assim deveria ter ficado, num consumo muito além do declinado 

pelas Defensoras Lindalva de Fátima Santos e Silvia Maria Ferreira (as 

que disseram que gastavam um tanque por mês).

 Considerando, ainda, que a partir do dia 06/04/2011 até 06/07/2011, a 

Defensoria Pública adquiriu 171.739,00 (cento e setenta e um mil, 

setecentos e trinta e nove) litros de gasolina, ocasião em que passou a ter 

uma frota de 42 (quarenta e dois) veículos movidos à gasolina, podemos 

concluir que a frota apresentou um consumo de 42.934,75 (quarenta e 

dois mil, novecentos e trinta e quatro vírgula setenta e cinco) litros de 

gasolina, mensalmente (171.739litros / 4meses = 42.934,75), valor 

superior ao consumo declarado pelos corréus que asseveraram que a 

média de consumo mensal girava em torno de vinte mil litros, o que já se 

mostrava um consumo excessivo, ainda, mais considerando que todos os 

dias havia, ao menos, um veículo parado conforme atestado pelo próprio 

corréu Hider Jara Dutra.

 Acresça-se, ainda, que dentre esses quarenta e dois veículos, cerca de 

dezenove encontravam-se no interior, conforme relação de veículos, 

informada pelo próprio acusado, a fls. 978, os quais possuíam um 

consumo bem inferior aos veículos que serviam na capital.

 Assim, levando-se em consideração a média declarada pelos demais 

corréus, sem se eximirem das acusações, podemos visualizar um 

excesso de consumo pela frota, na quantia de 22.934,00 (vinte e dois mil, 

novecentos e trinta e quatro) litros de gasolina, mensalmente.

 Portanto, da análise das provas, temos que restou devidamente 

comprovado que o acusado ANDRÉ PIETRO praticou o delito de peculato, 

previsto no art. 312 do Código Penal, uma vez que na condição de 

Defensor-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso adquiriu e autorizou 

a quitação de grande quantidade de combustível, no período de 02/03 a 

06/7/2011, num total de 186.981,00 (cento e oitenta e seis mil, novecentos 

e oitenta e um) litros de gasolina, para uma frota composta no mês de 

março/2011, de sete veículos movidos à gasolina e nos quatro meses 

subsequentes, por uma frota de quarenta e dois veículos movidos à 

gasolina, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo delito praticado.

 Outrossim, verifica-se dos autos, que o acusado praticou o delito durante 

o período de 02/03 a 06/7/2011, de forma contínua (por 09 vezes), como 

se vê a fls. 20/25, 63 e 76, de modo a caracterizar a continuidade delitiva, 

instituto previsto no art. 71 do Código Penal.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/22, para condenar ANDRÉ LUIZ 

PRIETO, suficientemente qualificado nos autos, à pena prevista no artigo 

312, c/c art. 71 (por nove vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Dosimetria da Pena

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado é tecnicamente primário.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 
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aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para o delito é 

de dois a doze anos, de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual 

elevo a pena na fração de 2/3 (dois terço), ou seja, 01 (um) ano e quatro 

meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, encontrando-a em 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa.

 Consoante entendimento do STF, como se vê abaixo:

“(...) A jurisprudência do STF aponta no sentido de que no caso de crimes 

continuados, explicou o ministro, deve-se adotar critério objetivo que 

relaciona o número de infrações delituosas e as correspondentes frações 

de acréscimo penal. Assim, para dois crimes continuados, se aplicaria 

acréscimo de um sexto. Para três crimes, um quinto de acréscimo; para 

quatro crimes, um quarto; para cinco crimes, um terço; para seis crimes 

metade (1/2) e, finalmente, para mais de seis crimes, o aumento máximo de 

dois terços.”

“(...) Assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello, no voto acompanhado 

pela maioria: O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho, Senhor 

Presidente, consideradas as divergências registradas a propósito do art. 

71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado, a 

adoção, por esta Corte, de critério objetivo que tem sido utilizado pelos 

Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes. Esse critério 

objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em questão e que 

se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao instituto do 

delito continuado, que representa abrandamento do rigor decorrente da 

cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de 

infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, 

como abaixo indicado: NÚMERO DE INFRAÇÕES/FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO 

02: um sexto (1/6) 03: um quinto (1/5) 04: um quarto (¼) 05: um terço (1/3) 

06: metade (1/2) Mais de 06: dois terços (2/3) (…) Como se pode 

perceber, a causa de aumento consubstanciada na continuidade delitiva é 

balizada pela quantidade de crimes praticados, segundo o entendimento 

pacífico da doutrina.(...).”

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 

(dezesseis) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos 

fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que 

imponho ao réu ANDRÉ LUIZ PRIETO, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

 5 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme 

disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

 6 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade impostas ao acusado por 02 (duas) 

penas restritivas de direito (§ 2º, última parte), cujas condições deixo para 

serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

 7 - Tendo em vista que o réu permaneceu solto durante a instrução 

criminal e, não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 8 – Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

 9 - Acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, dispõe 

o artigo 92 do Estatuto Repressor:

"Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior 

a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de 

dever para com a Administração Pública;

 (...)

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, 

devendo ser motivadamente declarados na sentença"

 Como se observa, a lei penal previu a possibilidade de o Magistrado 

determinar a perda do cargo do servidor público nas hipóteses acima 

mencionadas, diante da prática de crime contra Administração Pública.

 O crime praticado pelo réu não condiz com o cargo público pois, embora 

plenamente conhecedor dos mandamentos legais, ciente de que tinha o 

dever de agir com honestidade, fez o contrário e agiu em desacordo com 

as obrigações do cargo que lhe era exigido.

 Assim, não é adequado e seguro permitir que permaneça nos quadros do 

funcionalismo público estadual. Sua conduta viola o dever para com a 

Administração Pública e a pena aplicada é superior a um ano, o que se 

enquadra na hipótese do art. 92, I, alínea “a” do Código Penal.

 A hipótese dos autos é amparada no entendimento jurisprudencial 

dominante. Veja-se a propósito:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO E COAÇÃO 

NO CURSO DO PROCESSO PRATICADOS POR DELEGADO DE POLÍCIA. 

CONDENAÇÃO A PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. 

PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO 

SUFICIENTE. SANÇÃO QUE NÃO FOI IMPOSTA A ALGUNS CORRÉUS. 

DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO E SENTENÇA DIVERSA. AUSÊNCIA 

DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. COMPETÊNCIA DO STF.

I. A determinação da perda do cargo ou da função pública em razão de 

condenação criminal, com exceções feitas quanto ao crime de tortura, não 

é automática, demandando fundamentação específica. II. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte, "A imposição da pena de perda do cargo 

emprego ou função pública deve ser adequadamente fundamentada, 

sendo uma consequência administrativa da condenação imposta, 

exigindo-se, para tanto, apenas o preenchimento de requisitos objetivos 

para sua aplicação, quais sejam: pena privativa de liberdade igual ou 

superior a 1 (um) ano, nos casos de crimes praticados com abuso de 

poder ou violação de dever para com a administração pública ou pena 

privativa de liberdade igual ou superior a 4 (quatro) anos, nos demais 

crimes" (HC 350.661/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, 

julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017).

III. No tocante à decisão que beneficiou os corréus, o vício reconhecido 

pela Corte a quo recai sobre sentença distinta, que teve como única 

fundamentação para a perda do cargo a quantidade de pena aplicada 

(critério objetivo), deixando todavia, de fazer referência à necessidade do 

afastamento em razão da natureza do cargo ocupado (critério subjetivo). 

Inexistência de identidade de situações.

IV. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de 

prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais 

(igualdade, proporcionalidade e fundamentação das decisões), sob pena 

de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a 

suposta violação da Carta Magna depende da prévia análise de norma 

infraconstitucional, devidamente aplicada, conforme a jurisprudência desta 

Corte. V. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1582667/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

 Assim, considerando o que expressamente dispõe o artigo 92, I, “a” do 

Código Penal e verificando que o réu foi condenado à pena privativa de 

liberdade por ter cometido crime grave com violação do dever para com a 

Administração Pública, na medida em que percebeu a fragilidade do 

sistema, adquiriu e autorizou o pagamento de quantidade excessiva de 

gasolina de cerca de mais de 40.000,00 (quarenta mil) litros, ao passo que 

a necessidade da frota da Defensoria exigia um consumo de cerca de 

20.000 (vinte mil) litros, DECRETO-LHE A PERDA DO CARGO PÚBLICO, a 

partir do trânsito em julgado da presente decisão, ocasião em que deverá 

ser comunicada à autoridade respectiva.

 10 - Outrossim, deixo de aplicar aos acusados a obrigação de indenizar o 

dano causado pelo crime (artigo 91, inciso I, do Código Penal), conforme 

pleiteado pelo Parquet em sede de alegações finais, ante a inexistência de 

debate, sob o crivo do contraditório, eis que tal pedido não foi suscitado 

na peça inicial, não podendo ser objeto desta decisão, para evitar ofensas 

aos princípios do contraditório e ampla defesa.

 Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA 

O SIMPLES - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DESTRUIÇÃO DE VIDRO DA 

JANELA DO VEÍCULO PARA SUBTRAÇÃO DE OBJETO DO SEU INTERIOR - 

SITUAÇÃO QUE POSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA, 

EMBORA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA - MANUTENÇÃO DO DECOTE DA QUALIFICADORA - PRINCÍPIO 

DISPOSITIVO - GARANTIA PARA O ACUSADO -- FIXAÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - 
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DECOTE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA MANTER O 

DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA 

DECOTAR A REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA NA SENTENÇA. (...) 

Constitui conditio sine qua non para a validação do arbitramento de 

indenização cível na sentença penal condenatória o hígido respeito às 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do 

devido processo legal. Impossibilitada a Defesa de produzir provas aptas 

a interferir na convicção do Juiz sentenciante, pois o pedido ministerial de 

fixação de indenização ocorreu apenas nas alegações finais escritas, isto 

é, depois de finda qualquer possibilidade de produção de provas, ela deve 

ser decotada, facultando-se à vítima ou aos seus familiares, caso 

entendam conveniente, ajuizar ação própria perante o Juízo Cível, o qual 

dará ao réu a oportunidade de se defender e de produzir, caso queira, 

contraprova apta a resguardar seus interesses. (...) (TJMG - Apelação 

Criminal 1.0024.09.663353-2/001, Relatora: Desª Jane Silva, 3ª Câmara 

Criminal, julgamento em 20/07/2010, publicação da súmula em 02/09/2010).

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 387, 

INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO 

SOBRE O VALOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA. A indenização de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP, 

não pode ser fixada na sentença condenatória, se o tema não foi debatido 

durante a instrução. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, que se reconhece. Indenização afastada. Recursos parcialmente 

providos. (TJ-RS - ACR: 70040031577 RS, Relator: Gaspar Marques 

Batista, Data de Julgamento: 17/02/2011, Quarta Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2011).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS 

DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO TENTADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À 

VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. 

IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. SUBMISSÃO 

AO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.

1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe 

sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para 

reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma híbrida, de 

direito processual e material, razão pela que não se aplica a delitos 

praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu 

nova redação ao dispositivo.

2. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base 

no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido 

expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o 

contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. 

Precedentes. 3. Recurso desprovido”. (REsp 1193083/RS, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013).

 11 - Após o trânsito em julgado, comunique-se a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, lance o nome do réu no rol dos culpados, (art. 

5o., LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP) e expeça-se a Guia de Execução, 

encaminhando-a ao Juiz da Vara de Execução competente para início do 

cumprimento da pena,

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intime-se.

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 161482 Nr: 8814-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR O RÉU CARLO APARECIDO DE SOUZA pela 

prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal, sujeitando-o 

à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, 

pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 

(duas) restritivas de direitos a serem deliberadas pelo Juízo das 

Execuções Criminais competente, devendo aguardar em liberdade o 

trânsito em julgado da presente sentença. CONDENAR RÉU CARLO 

APARECIDO DE SOUZA pela prática do crime descrito no art. 306 do CTB, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e 

10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída 

por 01 (uma) restritiva de direito a ser deliberada pelo Juízo das 

Execuções Criminais competente, devendo aguardar em liberdade o 

trânsito em julgado da presente sentença.Disposições FinaisCondeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa 

de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais. 

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.Remeta-se a arma apreendida à Unidade do Exército sediada nesta 

Comarca, para os fins de direito.Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta 

decisão. Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o 

acusado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de agosto de 

2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 417699 Nr: 22923-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA SANDRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/0, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:16015

 Assim, inexistindo provas concretas que apontem a autoria do crime por 

parte da acusada e por ausência do dolo específico, em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo 

parquet estadual, ABSOLVENDO a acusada NARA SANDRA DO 

NASCIMENTO, fazendo-o com fulcro no artigo 386, VII do Código de 

Processo Penal. Procedam-se as anotações como assistente da 

acusação em relação ao ofendido Ruy de Souza Gonçalves, atuando em 

causa própria.Ressalto, finalmente, que nestes autos não existem bens 

apreendidos.Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações 

de estilo, a fim de possibilitar a baixa e anotações respectivas em nome do 

acusado.Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 

2018. Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 72234 Nr: 5983-95.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA MORAES RODRIGUES, WALTER 

CESAR DE MATTOS, LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13950, Amir Saul Amiden - OAB:20927/O, JORGE AURELIO 

ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20.362/MT

 AÇÃO PENAL n°. 5983-95.2005.811.0042 - Cód: 72234

Ré: Leda Regina Moraes Rodrigues, Walter Cezar de Mattos e Luiz de 

Paula.

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente ação penal 

retornou do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em virtude 

da decisão que julgou extinta a punibilidade dos acusados, em virtude da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de fls. 1725/1727, cujo 

trânsito em julgado se acha certificado a fls. 1732.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos e, após, 
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procedidas as comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas de 

estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 93568 Nr: 109-61.2007.811.0042

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

WALTER CESAR DE MATTOS, VAGNER MARCELO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659, VANESSA KLAUSS 

SARAGIOTTO - OAB:7.032

 AÇÃO PENAL n°. 109-61.2007.811.0042 - Cód: 93568

Ré: Leda Regina Moraes Rodrigues, Walter Cezar de Mattos e Vagner 

Marcelo de Mello.

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente ação penal 

retornou do Superior Tribunal de Justiça que não recebeu o recurso 

especial interposto pelo Ministério Público em face do acordão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que absolveu os 

acusados da prática dos delitos imputados, nos termos do art. 386, inciso 

VII, do CPP, cujo trânsito em julgado foi certificado a fls. 1532.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos e, após, 

procedidas as comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas de 

estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 419062 Nr: 24388-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, OSWALDO 

SANTOS - OAB:21.239-O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimado o advogados de defesa Dr. 

Marciano Xavier das Neves, para apresentar alegações finais em favor do 

réu Andre Luiz Pietro, no presente feito, no prazo legal, conforme 

nomeação de fls. 295v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 312195 Nr: 10548-92.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACIO CARDOSO DA SILVA, ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, EDILENE 

BARBOSA DUPIM LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020, EDIBERTO VAS GUIMARÃES - OAB:9788/MT, 

HAROLDO QUARESMA CASTRO - OAB:11913-PA, Ioni Ferreira 

Castro - OAB:4298-B, Jose Carlos Formiga Junior - OAB:5645

 5. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR O RÉU HORÁCIO CARDOSO DA SILVA pela 

prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal, sujeitando-o 

à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

três vezes o valor do salário mínimo, podendo haver indenização a ser 

discutida em Juízo Especializado da Fazenda Pública, pena que será 

cumprida em regime inicialmente FECHADO, devendo aguardar em 

liberdade o trânsito em julgado da presente sentença;

JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de 

CONDENAR A RÉ ROSSANA PATRICIA TAVARES TEIXEIRA pela prática 

do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa , fixado o 

valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, podendo 

haver indenização a ser discutida em Juízo Especializado da Fazenda 

Pública, pena que será cumprida em regime inicialmente SEMI-ABERTO, 

devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente 

sentença;

JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de 

CONDENAR O RÉU ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA pela prática do crime 

previsto no art. 317, caput, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa 

de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa em três vezes o valor do salário mínimo, podendo haver 

indenização a ser discutida em Juízo Especializado da Fazenda Pública, 

pena que será cumprida em regime inicialmente SEMI-ABERTO, devendo 

aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença, ainda a 

PERDA DO CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL nos termos do art. 

92, inciso I do Código Penal;

JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de 

CONDENAR A RÉ EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO pela prática do 

crime previsto no art. 342, §1º, do Código Penal, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) 

dias-multa , fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário 

mínimo, podendo haver indenização a ser discutida em Juízo Especializado 

da Fazenda Pública, pena que será cumprida em regime inicialmente 

ABERTO, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da 

presente sentença.

6. Disposições Finais

Condeno todos os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo 

das Execuções Penais.

 Expeça-se imediatamente Guia de Execução, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso desta decisão, 

para que avaliem as questões de benefícios fiscais estaduais das 

empresas CEREALISTA LONDRINA LTDA e MAQUINAS LONDRINA LTDA, 

respeitando a independência funcional de seus membros.

Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente. 5) Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso quanto a decisão da perca do cargo do 

acusado ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA.

Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

 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: KTFDSB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para manifestar nos autos no prazo legal quanto a certidão de 

fls. 492.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 322766 Nr: 1934-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ROSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE ARRUDA ALVES - 

OAB:17/867

 Vistos em Correição.

Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da 

vítima/testemunha, e tendo em vista se tratar de testemunha comum, dê-se 

vista à Defensoria Pública Criminal para manifestar se possui ou não 

interesse na oitiva da mesma, devendo trazer o endereço atualizado, caso 

positivo.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 465193 Nr: 5103-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FREDERICO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a vítima não foi intimada para a 

realização da audiência de instrução designada para a próxima 

terça-feira, dia 21/08/2018.

Desta forma, considerando o novo endereço fornecido pelo Parquet à fl. 

72 e ante a impossibilidade de cumprimento da intimação pelo Oficial de 

Jusitça, tendo em vista a proximidade da audiência, REDESIGNO ao ato 

para o dia 09/10/2018 às 13h30min.

Intime-se a vítima e as testemunhas arroladas.

Intime-se o acusado, através de seu patrono, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 524336 Nr: 16325-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Novaes Santos - 

OAB:17644

 CÓD. 524336.

VISTOS.

Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas requeridas por Ariane Barbosa 

Wada em face de Hermano Henrique Santos de Souza, devidamente 

qualificados, deferidos às fls. 16/17 em 16/05/2018 (B.O. nº 

2018.143746).

Em audiência de conciliação de fl. 22, a requerente e o requerido 

entabularam acordo em relação a dissolução da união estável, bens, 

guarda, visitas e pensão em relação aos filhos menores, oportunidade em 

que a vítima manifestou pela manutenção das medidas protetivas.

Por sua vez, o Ministério Público, pugnou pela homologação do acordo – fl. 

24.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES à fl. 22 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015.

 MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, conforme 

requerimento da vítima.

Ainda, RECONHEÇO e DISSOLVO a união estável existente entre as 

partes.

Expeça-se TERMO DE GUARDA COMPARTILHADA intimando-se as partes 

para assinatura.

Ademais, OFICIE-SE a Delegacia solicitando a remessa do Inquérito Policial 

referente aos fatos noticiados no B.O. nº 2018.143746, com sua posterior 

remessa ao Ministério Publico.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública Cível.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433126 Nr: 9098-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 CÓD. 433126.

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que na decisão de fl. 117, houve um erro 

material no que se refere ao ano da audiência designada.

 Desta forma, onde se lê 21/01/2018 leia-se 21/01/2019.

EXPEÇA-SE o necessário para a realização da audiência designada.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 416070 Nr: 21170-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDS, DDFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 VISTOS.

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da 

Mulher, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a petição de fls. 149 e recibos de pagamento de fls.150/154, atualizando a 

dívida executada e requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 376839 Nr: 18264-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNVDL, ANVDL, IAN, VNVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

MÁRIO DONAL SPALATTI - OAB:23230/0

 VISTOS.

Por meio da decisão de fls. 150/151, foram deferidos os pedidos do 

exequente, determinando a pesquisa de bens em nome da executada por 

meio dos sistemas BACEN/JUD e RENAJUD, restando todas as buscas 

infrutíferas (extratos de fls. 152/155), razão pela qual, foi determinada 

nova intimação do exequente para requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento da presente execução.

 Devidamente intimado, o exequente pleiteou às fls. 162/163, a realização 

de nova pesquisa via BACEN/JUD, porém desta feita que seja realizada 

após o 5.º (quinto) dia útil do mês, a fim de efetuar o bloqueio do salário 

recebido pela executada.

 Por já ter sido realizada pesquisa BACEN/JUD que restou infrutífera e por 

restar expressamente prevista, no art. 833, inciso IV do CPC, a 

impenhorabilidade dos “vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e não se 

enquadrar a dívida executada em uma das exceções previstas no § 2.º do 

referido artigo , INDEFIRO O PEDIDO DE FLS. 162/163.

 Intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, 

sob pena de suspensão, em conformidade com o disposto no art. 921, III, 

do CPC.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 445733 Nr: 22611-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 Por tal motivo e por não terem as partes manifestado interesse na 

continuidade do feito, apesar de devidamente intimadas, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, promovam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 4808-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Dissolução de Sociedade de Fato”, proposta por 

MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO, em desfavor de SILVANA DE FARIAS, na 

qual foi proferido julgamento antecipado por meio da sentença de fls. 

455/468, posteriormente anulada pelo acórdão de fls. 611/615, que 

determinou “o retorno dos autos à origem, a fim de que seja renovada a 

audiência de instrução e julgamento, anulando-se o feito a partir dela, 

inclusive”.

 Promova-se a renumeração dos autos a partir da fl. 472.

 Diante disso, em cumprimento ao referido acórdão, determino a 

renovação da audiência de instrução e julgamento, realizada em 

27/06/2011, conforme termo de audiência de fls. 356/358, no dia 

19.09.2018 às 15h00, na qual serão colhidos os depoimentos pessoais 

das partes e inquiridas as testemunhas Wilmara Aparecida Santos, Jane 

Selma Barbosa e Cristina Almeida Prado Tavares.

Em razão da necessidade de depoimento pessoal das partes, intimem-se, 

pessoalmente, o autor e a ré para comparecerem na referida audiência, 

devendo constar no mandado a advertência da pena de confesso, no 

caso de não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor (art. 385, 

§1°, do CPC).

Em conformidade com o disposto no art. 357, § 5.º, devem as partes 

comparecer na referida audiência, acompanhadas das testemunhas acima 

mencionadas.

 No mais, tendo em vista a decretação de nulidade do feito a partir da 

referida audiência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 

(quinze) dias, especificarem as demais provas que pretendem produzir, 

justificando-as.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512655 Nr: 5331-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, Cpf: 

01386924164, Rg: 1.711.776-3, Filiação: Matias Rodrigues de Paula e 

Quintina Marina da Costa Almeida, data de nascimento: 10/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Telefone 

99285-1238. 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: Núcleo de Execução Penal – NEPMedidas Protetivas 

5331.24.2018.811.0042 – Cód. 512655Requerente: Luísa André da 

SilvaRequerido: Mateus Rodrigues de PaulaVistos em plantão,Trata-se de 

expediente encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, 

solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da 

ofendida Luísa André da Silva em proteção e em sua defesa e contra o 

suposto agressor Mateus Rodrigues de Paula.Conforme se pode observar 

das declarações da vítima faz-se necessária à concessão de medidas 

protetivas a fim de assegurar sua integridade física e psicológica.Assim 

sendo, relevantes as alegações, e, em face da natureza das relações 

aqui envolvidas, com base no princípio da inafastabilidade da prestação 

jurisdicional (CF, art. 5º, XXV), e, em face do novo ordenamento jurídico, 

que visa dar maior proteção à mulher, vítima de violência doméstica e 

familiar (Lei. nº 11.340/06), CONCEDO, por ora, as seguintes medidas 

protetivas de urgência à ofendida:a)Afastamento do agressor de seu lar, 

domicílio ou local de convivência;b)Afastamento da ofendida, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos;01 

– Proíbo o indigitado agressor Mateus Rodrigues de Paula de:a) 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de 100 metros de distância entre estes e o agressor;b) 
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manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;c) de freqüentar a residência, casa de 

parentes, local de trabalho da vítima, ambientes em comum, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida;Considerando a 

manifestação da vítima no sentido de que deseja se separar do ofensor, 

como forma de garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, como 

também de impor a suspensão do regime de bens, resguardando a 

cônjuge requerente de eventuais prejuízos dela decorrente, e, por 

conseguinte, o afeto que embasava a relação matrimonial, DEFIRO 

LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV), DETERMINO o 

afastamento temporário do representado, do lar, até nova determinação 

judicial ou com o consentimento da vítima (artigo 22, II).Ressalvo que 

quando do cumprimento da presente medida, poderá O REPRESENTADO 

retirar do local seus pertences de uso pessoal, na presença do Senhor 

Oficial de Justiça, que certificará o ocorrido, bem como deverá relacionar 

os bens retirados.Tendo em vista que o casal possui em sua 

responsabilidade dois filhos menores, bem como por não ser possível, 

neste momento, auferir a real condição do Representado em prestar 

alimentos, FIXO-OS à título provisionais em 20% (vinte por cento) do 

salário mínimo vigente, a partir da notificação e prosseguir até decisão 

final da causa, no intuito de satisfazer, a priori, as "necessidades" dos 

infantes”. Quanto aos demais pedidos formulados pela autoridade policial, 

à míngua de prova pré-constituída, determino seja a vítima intimada a 

comparecer à Defensoria Pública onde será orientada acerca dos 

documentos que deverá fornecer para a instrução do pedido. (Art. 28, da 

Lei 11.340/06).02 - À autoridade policial a fim de que (Lei nº 11.340/06, art. 

12): a) colha todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato 

e de suas circunstâncias;b) ouça o agressor e as testemunhas;c) ordene 

a identificação do agressor e faça juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou 

registro de outras ocorrências policiais contra ele; d) remeta, no prazo 

legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.03. 

Proceda-se o encaminhamento da vítima à Equipe de Atendimento 

Multidisciplinar, a fim de que sejam efetuados o atendimento e 

acompanhamento desta, encaminhando-me o relatório (art. 30 da Lei 

11.340/06). 04. Encaminhe-se a vítima para atendimento pela Defensoria 

Pública de Cuiabá (Art. 28, da Lei 11.340/06).05. NOTIFIQUE-SE A R. 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O 

SUPOSTO AGRESSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS.06. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino 

que CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO.07. 

Para fins de notificação, consigno que é vítima: LUISA ANDRE DA SILVA, 

CPF: 00361565151, RG: 13735381 SSP/MT, Filiação: Otacilio Soares da 

Silva e Flora Andre, data de nascimento: 01/09/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: Rua Paranaita, Nº 02, Q.39, Bairro: 

DR.FÁBIO I. E II, Cidade: Cuiabá-MT; e, agressor: MATEUS RODRIGUES DE 

PAULA, CPF: 01386924164, RG: 1.711.776-3 SSP MT Filiação: Matias 

Rodrigues de Paula e Quintina Marina da Costa Almeida, data de 

nascimento: 10/06/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pedreiro, Endereço: Rua 10 Qd. 102 Cs. 03, Bairro: Três Barras, Cidade: 

Cuiabá-MT.08. Ciência ao MP. Intimem-se.Intimem-se. Às 

providências.Cuiabá, 17 de fevereiro de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito Plantonista

Despacho: Núcleo de Execução Penal – NEPMedidas Protetivas 

5331.24.2018.811.0042 – Cód. 512655Requerente: Luísa André da 

SilvaRequerido: Mateus Rodrigues de PaulaVistos em plantão,Trata-se de 

expediente encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, 

solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da 

ofendida Luísa André da Silva em proteção e em sua defesa e contra o 

suposto agressor Mateus Rodrigues de Paula.Conforme se pode observar 

das declarações da vítima faz-se necessária à concessão de medidas 

protetivas a fim de assegurar sua integridade física e psicológica.Assim 

sendo, relevantes as alegações, e, em face da natureza das relações 

aqui envolvidas, com base no princípio da inafastabilidade da prestação 

jurisdicional (CF, art. 5º, XXV), e, em face do novo ordenamento jurídico, 

que visa dar maior proteção à mulher, vítima de violência doméstica e 

familiar (Lei. nº 11.340/06), CONCEDO, por ora, as seguintes medidas 

protetivas de urgência à ofendida:a)Afastamento do agressor de seu lar, 

domicílio ou local de convivência;b)Afastamento da ofendida, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos;01 

– Proíbo o indigitado agressor Mateus Rodrigues de Paula de:a) 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de 100 metros de distância entre estes e o agressor;b) 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;c) de freqüentar a residência, casa de 

parentes, local de trabalho da vítima, ambientes em comum, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida;Considerando a 

manifestação da vítima no sentido de que deseja se separar do ofensor, 

como forma de garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, como 

também de impor a suspensão do regime de bens, resguardando a 

cônjuge requerente de eventuais prejuízos dela decorrente, e, por 

conseguinte, o afeto que embasava a relação matrimonial, DEFIRO 

LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV), DETERMINO o 

afastamento temporário do representado, do lar, até nova determinação 

judicial ou com o consentimento da vítima (artigo 22, II).Ressalvo que 

quando do cumprimento da presente medida, poderá O REPRESENTADO 

retirar do local seus pertences de uso pessoal, na presença do Senhor 

Oficial de Justiça, que certificará o ocorrido, bem como deverá relacionar 

os bens retirados.Tendo em vista que o casal possui em sua 

responsabilidade dois filhos menores, bem como por não ser possível, 

neste momento, auferir a real condição do Representado em prestar 

alimentos, FIXO-OS à título provisionais em 20% (vinte por cento) do 

salário mínimo vigente, a partir da notificação e prosseguir até decisão 

final da causa, no intuito de satisfazer, a priori, as "necessidades" dos 

infantes”. Quanto aos demais pedidos formulados pela autoridade policial, 

à míngua de prova pré-constituída, determino seja a vítima intimada a 

comparecer à Defensoria Pública onde será orientada acerca dos 

documentos que deverá fornecer para a instrução do pedido. (Art. 28, da 

Lei 11.340/06).02 - À autoridade policial a fim de que (Lei nº 11.340/06, art. 

12): a) colha todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato 

e de suas circunstâncias;b) ouça o agressor e as testemunhas;c) ordene 

a identificação do agressor e faça juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou 

registro de outras ocorrências policiais contra ele; d) remeta, no prazo 

legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.03. 

Proceda-se o encaminhamento da vítima à Equipe de Atendimento 

Multidisciplinar, a fim de que sejam efetuados o atendimento e 

acompanhamento desta, encaminhando-me o relatório (art. 30 da Lei 

11.340/06). 04. Encaminhe-se a vítima para atendimento pela Defensoria 

Pública de Cuiabá (Art. 28, da Lei 11.340/06).05. NOTIFIQUE-SE A R. 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O 

SUPOSTO AGRESSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS.06. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino 

que CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO.07. 

Para fins de notificação, consigno que é vítima: LUISA ANDRE DA SILVA, 

CPF: 00361565151, RG: 13735381 SSP/MT, Filiação: Otacilio Soares da 

Silva e Flora Andre, data de nascimento: 01/09/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: Rua Paranaita, Nº 02, Q.39, Bairro: 

DR.FÁBIO I. E II, Cidade: Cuiabá-MT; e, agressor: MATEUS RODRIGUES DE 

PAULA, CPF: 01386924164, RG: 1.711.776-3 SSP MT Filiação: Matias 

Rodrigues de Paula e Quintina Marina da Costa Almeida, data de 

nascimento: 10/06/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pedreiro, Endereço: Rua 10 Qd. 102 Cs. 03, Bairro: Três Barras, Cidade: 

Cuiabá-MT.08. Ciência ao MP. Intimem-se.Intimem-se. Às 

providências.Cuiabá, 17 de fevereiro de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito Plantonista

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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 514104 Nr: 6644-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ioni Ferreira Castro - 

OAB:4298-B, Jose Carlos Formiga Junior - OAB:5645

 Cód. 514104
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VISTOS

 Trata-se de pedido para revogação de Medidas Protetivas, formulados 

pelo Requerido através de advogado constituído, alegando que as 

mesmas estão restringindo indiretamente suas liberdades, bem como 

sustentando ter sido vítima de acusações absurdas arquitetadas pela 

Requerente.

Importante destacar que a decisão liminar de fls. 14/15 indeferiu os 

pedidos de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo Requerido, 

bem como da prestação de caução provisória. Ademais, o deferimento da 

prestação de alimentos foi excluído da referida decisão após o 

acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela parte 

Requerida, devendo a citada pretensão de alimentos ser formulada em 

ação cível apropriada.

Dessa forma, verifica-se que somente resta vigente na presente ação, as 

cautelares referentes à separação de corpos e proibição temporária ao 

agressor para celebração de atos e contratos com objeto que seja de 

propriedade comum do casal.

Ocorre que ambas as medidas cautelares vigentes são acessórias e 

temporárias, constituindo Tutela Conservativa Provisional, pois pretendem 

apenas resguardar direitos com o objetivo de garantir a possibilidade do 

referido direito ser satisfeito ao final da demanda. Nesse contexto, resta 

evidente a necessidade da distribuição da ação principal, sendo a ação 

cautelar inócua e sem qualquer satisfatividade ou utilidade se distribuída 

de forma isolada.

Diante do presente contexto e do pedido de revogação das protetivas, 

bem como considerando os princípios do contraditório, ampla defesa e 

não-surpresa, INTIME-SE pessoalmente a Requerente para manifestar 

sobre o interesse na continuidade das presentes medidas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de decretação da falta de interesse processual, 

ressaltando-se que a intimação inefetiva é considerada como válida em 

caso de mudança de endereço sem a comunicação ao juízo pelo 

descumprimento do dever de manter o endereço atualizado.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509123 Nr: 1900-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em 

apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, e CONFIRMO EM PARTE A 

DECISÃO LIMINAR proferida às fls. 14/15, mantendo as medidas protetivas 

em favor da Requerente pelo prazo de 3 (três) anos a partir do 

deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar expressamente 

que não mais necessita das mesmas, salientando a redução da proibição 

do agressor de aproximar-se da ofendida no limite de 30 (trinta) metros de 

distância.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas. Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se 

cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) 

eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública - Núcleo Criminal.INTIME-SE o patrono da Requerente 

dia DJE.INTIME-SE o Requerido pessoalmente.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de 

Agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533897 Nr: 25644-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 25644-06.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II – Cite-se o executado para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, 

relacionado as 03 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 

que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e prisão de 01 a 03 meses, conforme prevê o artigo 528, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil. O saldo remanescente deve ser 

executado, em via própria, conforme prevê ao artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 521378 Nr: 13427-28.2018.811.0042

 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: MASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 13427-28.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 II – Como medida prévia a análise do pedido de guarda determino a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado no prazo de 30 dias.

III – Designo o dia 9.10.2018, às 16:20 horas, para audiência de 

conciliação/mediação.

IV – Intime a parte autora e efetive a citação da ré, conforme prevê o 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

V – Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444898 Nr: 21735-24.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 Autos n. 21735-24.2016.8.11.0042.

I – Dê-se vista a parte autora da petição e documentos de fls. 144/152.

II – Int.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 449959 Nr: 26969-84.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:19.562/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, para audiência de instrução e julgamento 

designo o dia 28 de novembro de 2018, às 14h30min.

II. Intime-se a parte autora para que preste depoimento pessoal.

III. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 1167-50.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdAT, DGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15.287/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Diante do teor da certidão de fls. 58, intime-se o advogado constituído 

para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe 

o artigo 269 e 272 ambos do NCPC; requerendo o que entender devido, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

III - Publique-se para ciência do advogado constituído.

IV – Após, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o 

Ministério Público requerendo o que entender devido.

V – Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107031 Nr: 3934-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSR, SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, NLGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Pelos motivos acima declinados, homologo o pedido de desistência da 

ação formulado pela autora e extingo o feito sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107390 Nr: 4241-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALSMPX, MBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1) Diante de outros casos análogos em trâmite neste Juízo, é necessário 

que seja individualizada a unidade consumidora do suporte aos aparelhos 

de Home Care em favor da Autora, bem como informações precisas da 

data início da instalação pela empresa prestadora de serviço QualyCare.

2) Intime-se a parte Autora, nos termos dos artigos 321 do Código de 

Processo Civil, para emendar a inicial, qualificando no polo passivo da 

relação jurídica processual, a Central Elétricas Mato Grossense S.A. - 

ENERGISA, bem como o pedido para a instalação de uma nova unidade 

consumidora na residência para medição do consumo do Home Care, com 

sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias;

3) Expeça-se o necessário.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 107099 Nr: 3995-53.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GAURDA C/C 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. de O. M

CITANDO(A): JÉSSICA DE OIVEIRA MARTINS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: K. V. O. A., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GAURDA C/C 

PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, a 

favor do infante K.V.O.A., e em desfavor da genitora Jéssica de Oliveira 

Martins. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal da Requerida, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de agosto de 2018.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110949 Nr: 2768-91.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Pleteira Borges 

Pozeti - OAB:

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente representação, para reconhecer a prática do ato 

infracional análogo ao tipo previsto no art. 157, § 2°, inc. II (por três vezes 

– art. 70), nos moldes do artigo 61, inc. II, alínea ‘h’, todos do Código Penal., 

imputado ao representado R.C.R.C.(...) Diante de todo o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, aplico ao representado R.C.R.C. a medida 

socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, prevista no 
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artigo 112, inciso VI, c/c art. 122, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, devendo ser reavaliado trimestralmente, notadamente 

sobre a necessidade ou não de prorrogação da internação.INTIME-SE 

pessoalmente o adolescente, bem como o Ministério Público e a Defesa. 

(...)Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

proceda-se o arquivamento destes autos, sem prejuízo das baixas e 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018.Jorge Alexandre Martins 

FerreiraJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110949 Nr: 2768-91.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Pleteira Borges 

Pozeti - OAB:

 Certifico que ao ser expedido Ofício solicitando vaga para internação do 

adolescente, erroneamente constou a solicitação para a Unidade de 

Internação Provisória, ao passo que, em telefonema realizado à Central de 

Vagas, tal solicitação fora retificada, havendo a anuência para a Unidade 

Definitiva.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129935 Nr: 4005-66.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Releson de Moraes Serradilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ARDONIL M. GONZALEAZ JÚNIOR 

- OAB/MT 13.945 (ADV. DA VÍTIMA - ALEXANDRA REZENDE), PARA 

TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FOLHA N. 46. DECISÃO/DESPACHO 

"Visto. Revogo o despacho de fls. 45, posto que em análise dos autos 

verifico que o representante do Ministério Público já se manifestou às fls. 

36 e, inobstante o parquet já ter se manifestado favorável e o novo pedido 

de restituição de coisa apreendida juntado às fls. 39/44, mantenho a 

decisão exarada às fls. 38/38vº, haja vista que no termo de audiência fls. 

37 não consta expressamente que as partes concordam com a restituição 

do bem, o que se verifica é que as partes acordaram de resolver na 

esfera cível. Assim, aguarde-se o prazo da suspensão requerido em 

cartório. Cumpra-se.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 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: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:3785, Sebastião José de Souza - OAB:22452/o

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS ADVOGADOS DO QUERELANTE 

(JOÃO PAULO MARTINS VIANA), DR. ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB/MT 19.679-O E DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB/MT 

15.750-A, PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

DESIGNADA PARA 13/12/2017 ÀS 12:00 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA 

SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL 

(SALA DOS CONCILIADORES). É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 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: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:3785, Sebastião José de Souza - OAB:22452/o

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS ADVOGADOS DO QUERELANTE 

(JOÃO PAULO MARTINS VIANA), DR. ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB/MT 19.679-O E DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB/MT 

15.750-A, PARA TOMAREM CIÊNCIA E SE MANIFESTAREM NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, A RESPEITO DA MANIFESTAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO (FOLHA N. 42) E DECISÃO/DESPACHO DO NOBRE 

MAGISTRADO DE FOLHA N. 43. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39859 Nr: 1404-27.2018.811.0082

 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): Madeireira Arinos Eireli Epp, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS GUAXUPE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 056/2018 (fl. 49), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, em consonância com a cota 

ministerial de fl. 61, proceda-se a exclusão de JOSÉ ADILSON SARTORI 

JÚNIOR – motorista – do polo passivo deste feito, procedendo-se as 

baixas e alterações necessárias.Designo audiência preliminar para o dia 7 

de novembro de 2018, às 16h.Atento aos princípios instituídos em sede de 

Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, simplicidade e de 

economia processual, intimem-se as empresas autoras do fato, por carta 

precatória, nos endereços constantes nos autos.Ciência ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência 

acerca do perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 1786-20.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Madeireira Arinos Eireli Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se do pedido de restituição da madeira apreendida em razão 

da prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou contrário ao 

pedido de restituição (fl. 14).É o relato. DECIDO.(...), INDEFIRO o pedido de 

restituição da madeira apreendida.Intime-se a requerente.Traslade-se 

cópia da presente decisão ao TCO código 39.859, em apenso.Após, não 

havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 38480 Nr: 467-17.2018.811.0082

 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): MADEIRANIT MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT, Juliana 

Nogueira Ferreira - OAB:13538

 Vistos.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 7 de novembro de 2018, às 

16h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, por meio de carta precatória, nos 

endereços constantes nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39090 Nr: 893-29.2018.811.0082

 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): Rosmary Claudino, Rosmary Claudino ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samira Savia Fiuza Metelo - 

OAB:19.615

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra ROSMARY CLAUDINO ME, pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 DE OUTUBRO DE 

2018, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será 

oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será 

ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação da acusada, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se o 

acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, desde já, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa do réu, devendo a 

secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para comparecer 

à audiência designada.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

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:30/10/2018, Hora: 11:40, 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 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002035-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI (EXEQUENTE)

GALILEU ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$7.512,48 (sete mil quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

362-30.2016.811.001, Código 25342, em tramite junto a 1ª Vara Cível do 

Foro da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002064-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINO CESAR DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ALINO CESAR DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.400,25 (quatro mil quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

10699-58.2011.811.0042 – COD. 312345, em tramite junto a 7º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001848-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

MATEUS GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$11.440,65 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

nº 2590-05.2016.811.0099 – Código: 71807, da Vara Única da Comarca de 

Cotriguaçu-MT e nº 2143-96.2016.811.0105 – Código: 74524, nº 

335-56.2016.811.0105 – Código: 71151, da Vara Única da Comarca de 

Colniza-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Cotriguaçu-MT e da Vara Única da Comarca de Colniza-MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000635-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$16.694,40 (dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos), referente aos honorários de defensor dativo do 

processo de nº 3167-58.2012.811.0087 - Código 83829 e 

1715-13.2012.811.0087 - Código 82381, em tramite junto a Vara Única do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única do Foro da Comarca de Guarantã do 

Norte/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002299-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 2128-43.2016.811.0062, 

Código 115089, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE 

a parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo do Juizado 

Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MEIRE DE ARRUDA (REQUERENTE)

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE de ofício a ilegitimidade 

passiva do Detran/MT e JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publicada no PJe.Preclusa a via recursal, 

arquive-se.Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003033-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.255,86 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

nº 23446-98.2015.811.0042 – Código: 418172, em tramite junto 8° Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 
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Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 8° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (EXEQUENTE)

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$21.561,22 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e 

dois centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos de nº 612-92.2013.811.0100 – Código 52183; 

815-54.2013.811.0100 – Código 52397; 41-19.2016.811.0100 – Código 

58546; 829-67.2015.811.0100 – Código 57513; 556-64.2010.811.0100 – 

Cód igo  24320;  323-38 .2008.811.0100 –  Cód igo  20979 ; 

396-29.2016.811.0100 – Código 59567 e 986-40.2015.811.0100 – Código 

58155, em tramite junto a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de 

Brasnorte/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.780,75 (três mil e setecentos e oitenta reais e setenta e cinco 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 35315-13.2005.811.0041 - Código nº 228145, em tramite junto a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução 

e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504305-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULY VALESCA CAMPOS SILVA GARCIA (ADVOGADO(A))

JOELCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.392,80 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ROCHA DE AMORIM (REQUERENTE)

ELOISIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003447-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.349,62 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos), referente ao honorário pericial dos processos de nº 

3821-84.2015.811.0040 (Código 127323) e 1338-23.2011.811-0041 

(Código 82445), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. 
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Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000174-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI (ADVOGADO(A))

DAYANA AZZULIN CURI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.867,00 (cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 5335-64.2017.811.0020 

– CÓDIGO 88407, em tramite junto a 2ª Vara da Comarca de Alto 

Araguaia/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Alto Araguaia/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de 

junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503070-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$16.774,81 (dezesseis mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e 

um centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$880,05 (oitocentos e oitenta reais com cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 3912-02.2016.811.0086, 

CÓD: 96245, em tramite junto a 2º Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2º Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000213-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$7.274,32 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

nº 11704-94.2006.811.0041 (Código nº 243243), em tramite junto a 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES SANTANA (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques Camargo.Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002178-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WILLIAN TONDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.090,22 (três mil noventa reais e vinte e dois centavos), referente ao 

honorário pericial do processo de nº 13857-10.2012.811.0003 – Código nº 

718398, em tramite junto a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500797-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a renúncia do valor que 

excede a 256 UPFs e o crédito que resulta em R$ 32.837,12 (trinta e dois 

mil oitocentos e trinta e sete reais e doze centavos), a ser pago. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002966-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OVERDAN DIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 5.128,11 (cinco mil cento e vinte e oito reais e onze centavos). Juntado 

o contrato de honorários no prazo de 15 dias, promova-se o destaque dos 

honorários contratuais nos moldes da Súmula Vinculante 47, STF. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002389-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

VICENTE GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 10.366,39 (dez mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 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: 1000751-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Por todo o exposto, considerando intransmissível a ação 

por disposição legal, com amparo no artigo 485, inciso IX, do CPC/2015, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 
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arquive-se com as baixas necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 27 de 

julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002388-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 3.549,18 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos). Juntado o contrato de honorários no prazo de 15 dias, 

promova-se o destaque dos honorários contratuais nos moldes da Súmula 

Vinculante 47, STF. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor total de R$ 35.816,39 (trinta e cinco mil oitocentos e 

dezesseis reais e trinta e nove centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 

47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000101-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MIRIA TIBOLA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$15.261,71 (quinze mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e um 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500946-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.444,67 (dois mil quatrocentos e quarenta quatro reais e sessenta sete 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1001096-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENDONCA DIAS (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.711,99 (cinco mil setecentos e onze reais e noventa e nove 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502277-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$21.623,24 (vinte e um mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000819-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE (EXEQUENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor total de R$ 6.195,82 (seis mil cento e noventa e cinco 

reais e oitenta e dois centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504698-84.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

JOEL MONTE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais). Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000461-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

AUGUSTO BOURET ORRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.884,80 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 17772-52.2009.811.0042 – Código 149413 – 5ª Vara Criminal de Cuiabá 

– MT, 25356-92.2017.811.0042 – Código 485696, 38153-37.2016.811.0042 

– Código 496197 e 8711-02.2011.811.0042 – Código 310630 – 14ª Vara 

Criminal de Cuiabá – MT e 24102-10.2017.811.0002 – Código 519283 

e18264-23.2016.811.0002 – Código 463668 – Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande – 

MT.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento.Oficie-se ao juízo da 5° e 14° Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá – MT e a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande – MT acerca da presente 

execução e pagamento.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 21 de junho de 

2018.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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-82.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

PLINIO CRISTIANO ORTT (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.248,95 (um mil duzentos e quarenta e 

oito reais e noventa e cinco centavos) referente a diferença do auxilio 

fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção monetária desde 

o mês seguinte a promoção (ou seja, dezembro/2013 - id. 5510892 - Pág. 

1) até 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09, bem como RECONHECE-SE a natureza indenizatória do auxilio 

fardamento, para afastar a incidência do imposto de renda, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988[1], respeitado o teto dos juizados 

especiaisPor consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do CPC.Intime-se a parte reclamante para juntar cópia 

legível da sua identidade, para fins de futura execução. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 24 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500257-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente 

(Credor), para informar os dados bancários com fim de expedição de 

alvará. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006152-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA GRACA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SONIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006152-82.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VERA GRACA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SONIA PEREIRA DE SOUZA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte com 

cobrança de valores retroativos, na qual a parte autora postula: "4) Que 

ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o Estado a conceder o benefício Pensão por Morte, com o 

devido pagamento dos valores do referido benefício, desde a dada de seu 

falecimento em 01/06/2012;". Os autos foram redistribuídos para este 

Juizado da Fazenda Pública em razão de decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. A parte autora voluntariamente emendou a inicial atribuindo à 

causa valor superior a alçada dos Juizados e requereu a devolução dos 

autos ao juízo da fazenda. Por meio da decisão de id 10370251[1] a parte 

autora foi intimada para esclarecer os parâmetros objetivos adotados para 

o pedido de modificação de competência, sobrevindo a petição de id 

11576640. Embora a requerente não tenha apresentado o demonstrativo 

de débito relativo à estimativa da cobrança, extrai-se dos dados contidos 

na petição que há aparente razoabilidade no novo valor da causa. Além 

disso, em caso de julgamento de procedência do pedido, haverá a 

implementação mensal de modo que o proveito econômico evidencia que a 

demanda exigirá liquidação de sentença. Na presente hipótese, embora a 

parte autora não tenha informado, de antemão, o valor aproximado do 

crédito resultante da sua pretensão ao juízo da Vara de Fazenda, 

verifica-se que não foi determinada a emenda de forma a esclarecer tal 

proveito econômico. A providencia preliminar parece adequada diante dos 

precedentes jurisprudenciais já firmados acerca da causas que envolvem 

a cobrança de passivos não identificados no calculo inicial. A exemplo, no 

TJMT, Conflito de Competência n.º 118752/2015 e na Turma Recursal 

Única RI nº 281/2015 (julgamento 14/07/2015 – Relator Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes) e o RI nº 1536/2014 (julgamento 16/12/2014, 

Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques). [2] Os precedentes 

jurisprudenciais demonstram a incompatibilidade do processamento e 

julgamento da presente ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, seja 

em razão do novo valor da causa informado, seja pela necessidade de 

liquidação de sentença, de modo que o reconhecimento da incompetência 

absoluta é medida que se impõe. Havendo, pois, decisão declinatória de 

competência pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá e a presente declaração, imperioso seja suscitado o conflito 

negativo de competência, conforme determina o Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência do JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a presente 

ação e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face 

do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma 

do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015. 

Determina-se a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias à instrução 

do Conflito de Competência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

“Vistos, etc. Observa-se que o processo veio para o Juizado Especial em 

face à decisão declinatória do juízo da Vara de Fazenda Pública. 

Determinou-se a emenda à petição inicial para que a parte autora 

especificasse o valor do pedido referente a cobrança de valores 

retroativos e definisse adequadamente o valor da causa. Por meio da 

petição de ID 10104039 a requerente postula emenda a inicial nos 

seguintes termos: "VERA GRAÇA DE OLIVEIRA, já devidamente 

qualificada nos autos do processo epigrafado acima, Ação Previdenciária, 

que move contra o ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO, igualmente 

qualificados, vem à honrada presença de Vossa Excelência, por 

intermédio de seus advogados que ao final subscrevem, apresentar 

EMENDA a petição inicial para fins de alterar o valor da causa para R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Desta forma, diante do valor da causa 

ultrapassar o limite estabelecido nos Juizados Especiais, requer sejam 

encaminhados os presentes autos, para serem processados e julgados 

perante uma das Varas de Fazenda Pública Comum desta Comarca.". 

Como o processo veio de uma vara da fazenda, este juízo não pode 

reencaminhá-lo à origem segundo a regra processual, cabendo-lhe 

somente a possibilidade de suscitar o conflito de competência, caso 

conclua que por alguma razão não é possível processar a ação neste 

juizado. Mas, para isso, deve ter certeza de que o valor da causa supera 

o teto, haja vista a competência absoluta dos juizados fazendários (até o 

limite de 60 salários). No caso dos autos, não ficou comprovada a 

impossibilidade de especificação do valor, conforme já alertado no 

despacho de ID 9580774, o que se verifica também pelo próprio 

comportamento da parte autora que não agravou da decisão declinatória. 

Circunstância que por si faz resumir que concordou com o juízo que 

determinou a remessa por estar a cobrança limitada ao teto deste juízo e 

ser possível a especificação prévia pois, certamente, a requerente 

conhece a regra estabelecida em lei que não admite liquidação de 

sentença nos juizados . Desse modo, para a correta solução processual a 
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ser definida é imperioso que a parte autora informe como chegou ao novo 

valor da causa de R$ 100.000,00, uma vez que não pode este juízo, para 

fins de suscitar conflito de competência, considerar o valor aleatório de R$ 

100.000,00 como requerido na petição de emenda, sem especificação dos 

cálculos que levam a parte a concluir por tal proveito econômico, bem 

como emendar o pedido de conteúdo econômico ou justificar a mudança 

do valor inicialmente fixado (R$ 36.000,00) para quase 3 vezes o seu 

valor, posto que pode surgir a dúvida se a atitude não seria somente para 

retirar a ação da competência do juizado fazendário, o que configura burla 

ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

esclarecer quais os critérios utilizados para a definição do novo valor da 

causa e especificar o conteúdo econômico do pedido de cobrança, bem 

como requerer o que mais entender de direito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção.(...)” [2] RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DE URV. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 

NECESSIDADE DE APURAR O QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. PRELIMINAR ACOLHIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo complexidade 

no objeto da prova a ser produzida, o Juizado Especial é incompetente 

para processar e julgar a demanda (Enunciado nº. 54 do FONAJE e STJ 

em RMS 30170/SC). O reconhecimento da competência ou da 

incompetência do Juizado Especial não deve levar em consideração 

apenas o valor atribuído à causa, mas, principalmente, a eventual 

complexidade na produção da prova ou na apuração do valor que seria 

devido, se houver necessidade de realizar a denominada liquidação da 

sentença. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012).Se o STJ e o TJMT 

reconhecem ser imprescindível a realização da liquidação de sentença 

para apurar eventual valor devido de indenização a servidor público, pela 

diferença de URV, o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, 

pois não pode haver decisão ilíquida. Recurso conhecido e provido.”(TJMT 

– Turma Recursal Única - RI – 281/2015, data de julgamento 14/07/2015 – 

Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA E A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADEDA JURISDIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA QUE VISA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 

DECORRENTE DE SUPOSTOS EQUÍVOCOS OCORRIDOS QUANDO DA 

CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV- NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. "É regra que o conflito 

negativo de competência é suscitado pelos juízes que se dão por 

incompetentes para o julgamento da mesma causa. Quando, entretanto, a 

parte postula perante ambos os Juízos e os dois extinguem o feito, se 

dando por incompetentes, sem, no entanto, suscitarem o conflito, há 

evidente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que 

justifica seja o conflito postulado pela parte, admitido, mesmo tendo 

natureza consultiva". (CC 114037/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). “O 

processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, 

informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam 

dilação probatória intensa. (TJ/MT – Conflito de Competência nº 

47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgamento 

05/12/2013)" (Conflito de Competência nº 113619/2014, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, 

Julg. 07/05/2015).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002341-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

Sistema Pje.Cuiabá, 19 de julho de 2018.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: 1003146-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, RECONHECE-SE a prescrição do pedido da 

inicial, e de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 19 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003249-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

LISA DE AQUINO POVOAS SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso da parte reclamante nos 

moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para declarar indevidos os descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre o valor referente ao “SUBSIDIO COMIS SERV”, e 

condenar a parte reclamada a restituir os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o valor referente ao “SUBSIDIO COMIS 

SERV” para a parte reclamante LISA DE AQUINO POVOAS SANT ANA do 

período de novembro/2012 a dezembro/2014, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 
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27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001977-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar 

planilha de cálculo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para prosseguimento do feito. 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: 1000129-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

RICARDO MAXIMIANO DE MORAES (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 13:36 

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” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001987-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DO CARMO (EXEQUENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001987-44.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO JOSE DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que o 

processo foi redistribuído a partir da decisão declinatória proferida pelo 

juízo da vara fazendária. Considerando a aparente insubsistência da 

certidão de pag. 24 e a incerteza quanto à interposição de embargos à 

execução, deixa-se de ratificar os atos decisórios proferidos, de modo a 

prevenir futura arguição de nulidade. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do Código de Processo Civil. Opostos os embargos e certificada 

sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002031-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (ADVOGADO(A))

AUREO DE ALMEIDA PORTELA (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: 

1002031-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AUREO DE ALMEIDA PORTELA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Registra-se, 

prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se a 

realização da audiência de conciliação tendo em conta o adiantado estágio 

do processo e a manifestação de ausência de interesse em transigir, com 

amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001984-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE CAPPELLESSO (REQUERENTE)

WAGNER DE BARROS FERRETI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO GUYSS OAB - 335.229.799-15 (REPRESENTANTE)

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: 

1001984-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE 

CAPPELLESSO REPRESENTANTE: IVO GUYSS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Registra-se, prefacialmente, que o processo 

foi redistribuído para este Juizado Especial da Fazenda Pública em 

cumprimento da decisão declinatória de competência proferida pelo juízo 

da Vara Fazendária. O pedido de liminar já foi apreciado. Dispensa-se a 

realização da audiência de conciliação tendo em conta o adiantado estágio 

do processo e a manifestação de ausência de interesse em transigir, com 

amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001983-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

MEGA OESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001983-07.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MEGA OESTE LTDA - EPP 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído 

para este Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da 

decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara 

Fazendária. Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo 

em conta o adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência 

de interesse em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando 

designá-la caso as partes expressem interesse na realização do ato 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no 

mencionado prazo, retornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001991-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PANIAGO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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: 

1001991-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DAS DORES SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

especificar, no prazo de 15 dias, o valor econômico dos pedidos contidos 

nos itens “b” e “e” da petição inicial em relação à pretensão de cobrança 

de diferenças desde 16/05/2011, e apresentar o respectivo cálculo 

relativo à integralidade do que pretende receber, observando o teto dos 

juizados especiais, mormente porque não cabe liquidação de sentença 

nos juizados especiais. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NASSER HUSSEIN FARES (REQUERENTE)

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: 

1001488-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NASSER HUSSEIN FARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

requer a concessão de tutela provisória no seguintes termos: “1) Seja 

deferida a tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que determine 

ao Requerido que aprecie o pedido de isenção do IPVA formulado pelo 

Requerente nos autos do processo administrativo de n.º 5433213/2018, 

no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa a ser fixada por 

este douto 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. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer consistente em determinar que o Estado 

realize analise de pedido formulado em processo administrativo que o 

autor afirma se encontrar paralisado. De acordo com o artigo 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”. Na espécie, o autor logrou comprovar que 

formulou pedido administrativo relativo à isenção de IPVA e, segundo 

aponta, se encontra paralisado. O Estado de Mato Grosso foi instado a se 

manifestar acerca do pedido de tutela provisória, mas não respondeu. O 

art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, introduzido pela EC n.º 

45/2004, estabelece como garantia fundamental o direito à razoável 

duração do processo, tanto judicial quanto administrativo. No Estado de 

Mato Grosso a Lei Estadual n.º 7.692/02, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual fixa, no art. 30, 

que, regra geral, será de 30 dias o limite temporal máximo para a prática de 

atos administrativos isolados, se outra não for a determinação legal. O § 

1º do referido artigo ressalva o marco inicial para a fluência do prazo, 

estabelecendo que só começará a correr a partir do momento em que, à 

vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do 

ato ou adoção da medida. A lei ressalva, ainda, os atos de procedimentos 

especiais e a possibilidade de prorrogação do trintídio, mediante 

justificativa. No caso dos autos, extrai-se do primeiro extrato que o 

requerimento foi enviado no dia 15/03/2018 (id 13792815) e, segundo a 

preambular, não há registro de impulsionamento. Nessas condições, 

verifica-se, aparentemente, os requisitos próprios ao deferimento da tutela 

de urgência para assegurar que o autor tenha movimentado o seu 

requerimento, sendo o risco da demora evidente na manutenção do estado 

atual com a paralisação do andamento do processo, em tese, sem 

justificativa. Por observância ao princípio da eficiência, deve a 

Administração Pública conferir o devido processamento dentro dos prazos 

que a lei definiu como razoáveis. Ante o exposto, defere-se o pedido de 

tutela provisória para determinar o impulsionamento do processo 

administrativo SEFAZ n.º 5433213/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como a prática dos atos subsequentes observando-se os ditames da Lei 

7.692/02, sob pena de fixação de multa diária para a hipótese de 

descumprimento. 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. Oficie-se ao Secretario de Estado 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso para que determine, no âmbito 

daquele órgão, a adoção das providências necessárias ao integral 

cumprimento da presente ordem judicial. Intime-se. Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002036-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002036-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002019-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002019-49.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))
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DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002018-64.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002016-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002016-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEODORA CHAPARRO SILVA (REQUERENTE)

ARMANDO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

FABIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO TADEU CICERO DE SA (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA DA SILVA E COSTA (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do 

CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.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: 0503836-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

EROTILDES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Aguarde-se o impulsionamento do processo pela 

parte autora pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002244-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI (ADVOGADO(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERENICE FREDERICA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008570-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIMARLEN SUELLE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOCELAINE SOUZA VALERIO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos documentos pessoais e comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003392-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BLENNER VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso, referente ao pedido de restituição da 

contribuição previdenciária nos moldes acima indicados, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte 

reclamada/MTPREV a restituir de modo simples os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre o valor referente ao 

“FDE.SECRET.ESC/PEB (2410)” para o reclamante do período de 07/2016 a 

04/2017 e 06/2017 a 09/2017, acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de julho de 2018.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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

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 Número do Processo: 

1001428-58.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

MORAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar planilha de cálculo do valor homologado, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para despacho. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002479-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1002479-70.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURIVAL RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ante a 

divergência em relação aos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos ao Contador Judicial. Juntado o 

cálculo, intime-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-75.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

MARTA MARTINES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Dr. Leandro de tal (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1003147-75.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARTA MARTINES FERREIRA 

REQUERIDO: DR. LEANDRO DE TAL, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Oficie-se à EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA para 

que informe se o médico LEANDRO BELMIRO MARTINS, Matrícula 

4867494/1, CRM/SP 180295, estava de plantão no Hospital e Pronto 

Socorro Municipal de Cuiabá-MT no dia 01/02/2016, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em sendo positiva a resposta, informe sua qualificação 

completa. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JEMIMA CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

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: 

1002003-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JEMIMA CAMARGO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende obter liminar que determine a 

redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração 

integral, sob o argumento de que é servidora pública e possui filha 

portadora de doença grave que demanda cuidados em tempo integral, 

razão pela qual necessita da redução da jornada sem prejuízo da redução 

de vencimentos. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela haja vista que o deferimento de 

liminar relativa aos direitos funcionais que implique em aumento de 

despesa para a Administração Pública só é possível em hipóteses 

excepcionais que não se vislumbram na espécie. A redução de jornada, 

sem a proporcional redução do subsídio, possui potencial para impor custo 

financeiro ao requerido, o qual, em tese, deverá ter mais pessoal para 

realizar o serviço da servidora afastado, de forma que incide também a 

vedação 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. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do 

Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015128-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO NICOLI (REQUERENTE)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1015128-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO NICOLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “ação 

desconstitutiva de decisão administrativa do TCE/MT” proposta em face do 

Estado de Mato Grosso, na qual se “(...) propugna, inicialmente e inaudita 

altera parte, pela antecipação dos efeitos da tutela, isto para que se 

suspendam todos os efeitos da condenação em palco até o julgamento 

meritório.”. Em síntese, o autor aduz que exerceu mandato de prefeito do 

município de Santa Carmem no período 2009/2016 e no processo de 

tomada de contas especial n.º 8150/2013 foi condenado à restituição de 

valores aos cofres públicos e pagamento de multa. Todavia, afirma que o 

entendimento da Corte de Contas foi no sentido “da inexistência de dolo 

e/ou má-fé” por parte do requerente e informa que já quitou a multa e, por 

isso, pretende a desconstituição da decisão da Corte de Contas para que 

“estanque os reflexos negativos gerados pela condenação”. É a síntese 

do necessário. O art. 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." Vê-se, na hipótese, que o 

requerente não logrou comprovar risco de dano de difícil reparação haja 

vista que não comprovou que esteja incluso na “lista de gestores com 

contas rejeitadas”, sendo certo que a mera expectativa da ocorrência do 

fato é insuficiente para a autorizar provimento provisório. Considerando a 

natureza da lide, dispensa-se a realização de sessão conciliatória, com 

amparo no Enunciado 1. Intime-se o Estado de Mato Grosso para 

contestar, no prazo de 30 dias. Em seguida, ao autor para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. Após, vistas para a manifestação do 

Ministério Público, haja vista a natureza da lide e a compreensão expressa 

por Pedro Roberto Decomain (in - Revista Dialética de Direito Processual n. 

98 – pag. 93/117 – Inelegibilidade, Rejeição de Contas e Ação Anulatória) 

no sentido de que : “(...)duas circunstâncias já evidenciam a larga 

presença de interesse público na lide, a tornar indispensável a 

participação do Ministério Público no processo. Com a necessidade da 

observância do disposto nos art. 84 e 246 do CPC, que consideram nulo o 

processo no qual a participação Ministério Público seja obrigatória, se este 

não foi intimado para dele efetivamente tomar parte.”(g.n.), é essencial 

facultar a manifestação do Parquet de modo a prevenir futura arguição de 

nulidade. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(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: 

1001941-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CESAR DE SOUZA 

AMARAL REQUERIDO: VALTER DA SILVA FERNANDES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que Paulo Cesar de Sousa Amaral promove em 

face de Valter da Silva Fernandes, Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT, 

na qual requer “c) Seja determinada a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, com o objetivo de que seja autorizada a emissão do 

documento de licenciamento para ser entregue ao Sr. PAULO CESAR DE 

SOUSA AMARAL, a fim de que possa deslocar-se com o veículo até a 

decisão final, considerando que já está na posse dele há mais de 01 (um) 

ano;”. Afirma a parte requerente, em síntese, que comprou um veículo do 

requerido Valter da Silva Fernandes, quitou todos os tributos e taxas 

vencidas, estando habilitado a realizar a transferência do bem móvel para 

seu nome, cuja transferência não consegue efetuar por inércia do 

requerido vendedor que se recusa a extrair o documento de transferência 

e assiná-lo. Extrai-se da inicial "(...) o requerente efetuou o pagamento dos 

débitos do veículo perante a PGE e solicitou ao requerido o 

comparecimento ao Cartório para a devida assinatura e reconhecimento 

de firma do recibo do veículo somado a assinatura da última nota 

promissória, bem como o comparecimento ao DETRAN para os 

procedimentos de transferência do veículo ao requerente. Contudo, para 

dissabor do requerente, até a presente data o requerido vem resistindo a 

realizar tais procedimentos, o que vem causando sérios prejuízos ao 

requerente, já que este não consegue fazer qualquer procedimento 

administrativo junto ao DETRAN muito menos obter o documento de 

licenciamento porque o veículo não se encontra em seu nome.” Pretende 

obter o documento de licenciamento o qual, segundo aponta, não lhe está 

sendo entregue. O negócio jurídico está, aparentemente, comprovado nos 

autos pelo contrato apresentado e comprovante de pagamento. Na 

cláususla segunda do contrato acostado consta a obrigação de 

transferência do veículo, mediante a quitação que o autor/comprador alega 

que se operou. Quanto a possibilidade do autor ter acesso ao documento 

de licenciamento, que é objeto do pedido de liminar, deve comprovar a 

quitação de todos os tributos incidentes, o que não consta nos autos, haja 

vista que não consta extrato atualizado do DETRAN em que se possa 

identificar a quitação de todos os tributos, taxas e multas, inclusive do ano 

de 2018. Não se verifica interesse de agir no pedido de natureza 

declaratória porque há documento comprovando o negocio jurídico, 

havendo apenas a pendência da efetiva providencia do vendedor 

requerido quanto à operacionalização de documentos hábeis à 

transferência. O autor formula pedido de condenação do réu Valter da 

Silva Fernandes a regularizar o registro do automóvel o que, acaso 

cumprido, implicaria na prejudicialidade do próprio pedido formulado contra 

o DETRAN. 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, 

evidencia-se que houve um negócio jurídico entre o autor e o requerido 

Valter, o qual por inadimplência contratual está ocasionando prejuízos ao 

possuidor do veículo que está privado de circular com o bem móvel. A 

probabilidade do direito quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer do 

requerido Valter esta bem delineada. Em que pese se possa suscitar 

dúvida acerca interesse de agir do autor e legitimidade passiva quanto ao 

pedido formulado em face do DETRAN e Estado de MT tem-se que, no 

caso, a manutenção da inércia do requerido Valter quanto ao 

adimplemento contratual, em tese, autorizará o suprimento judicial, haja 

vista que segundo a declaração inicial o bem móvel se encontra em posse 

do autor sem a devida regularização e sem possibilidade de quitação das 

taxas e tributos devidos em razão de suposta impossibilidade de acesso 

às guias de cobrança. Desse modo, até que melhor se esclareçam os 

fatos com a resposta dos réus, convém não apreciar a preliminar, o que 

pode ser reanalisado a qualquer momento,podendo, inclusive, rever a 

decisão no tocante às condições da ação. Ante o exposto, DEFERE-SE 

parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar 

ao réu VALTER DA SILVA FERNANDES que, no prazo máximo de 10 dias, 

adote junto ao DETRAN/MT as providências para emissão do documento 

de transferência do veículo Marca/Modelo GM/CORSA HATCH MAXX, 

Ano/Fab 2011/2012, Placa OAT9628,Cor Cinza, Renavam nº 

00411603175, Chassi 9BGXH68X0CC183266, assine e entregue ao autor 

PAULO CESAR DE SOUSA AMARAL, mediante recibo, comprovando nos 

autos o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de arcar com multa 

diária que arbitro em R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo da adoção de outras medidas próprias à satisfação da 

decisão judicial. Mantém-se o encargo de pagamento das despesas 

inerentes à transferência com o autor. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o DETRAN/MT e o Estado de MT com as advertências 
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legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponha 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e a pessoa física requerida com as advertências da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

DEROCI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002412-08.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DEROCI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado 

no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES JORDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002246-73.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES 

JORDINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501259-65.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ANTENOR DIAS DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

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: 

0501259-65.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANTENOR DIAS DE SOUZA 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se 

os recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intimem-se as partes recorridas para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Após, encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002523-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

BOAMORTE SOARES DE FRANCA (EXEQUENTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002523-89.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: BOAMORTE SOARES DE 

FRANCA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da 

importância atualizada de R$ 37.109,90 (trinta e sete mil, cento e nove 

reais e noventa centavos), representada pela CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 

9.9.093.286-9, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

11/04/2009. Citado, o executado apresentou embargos à execução, 

alegando excesso de execução e apresentando o cálculo com o montante 

que entende correto R$ 18.134,77 (dezoito mil, cento e trinta e quatro reais 

e setenta e sete centavos), conforme ID 12297614. Passa-se à decisão. 

Compulsando os autos, verifica-se que os cálculos juntados pela parte 

exequente segue a orientação do STJ e o valor apurado é o que melhor 

reflete o total do crédito, notadamente porque o exequente utilizou 

parâmetros diversos dos aplicados atualmente, ocasionando a 

discrepância arguida. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos pelo Estado e HOMOLOGA-SE o valor de 

R$ 37.109,90 (trinta e sete mil, cento e nove reais e noventa centavos), 

referente à Certidão de Crédito nº 9.9.093.286-9, emitida pela Secretaria 

de Estado de Administração em 11/04/2009. Intime-se a parte exequente 

para que apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020548-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEBRANDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020548-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDEBRANDE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE SAUDE 

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. 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JOSE LAGARES (REQUERENTE)

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: 

1001939-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NATAN JOSE LAGARES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS que a parte autora NATAN JOSE LAGARES promove em 

desfavor de COOPERATIVAS DE MÉDICOS- UNIMED. É o sucinto relatório. 

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência para 

processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa jurídica de direito privado COOPERATIVAS DE 

MÉDICOS- UNIMED não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000625-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000625-41.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou nos processos de nºs 

1491-12.2011.811.0087 - Código 41115; 1574-28.2011.811.0087 - Código 

42194; 1965-17.2007.811.0087 - Código 39764; 243-74.2012.811.0087 – 

Código80909, em tramites juntos a Vara Única da Comarca de Guarantã do 

Norte/MT, almejando o recebimento de R$ 13.355,52 (treze mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância com o valor (Id. 11098799). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 13.355,52 (treze mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de nºs 

1491-12.2011.811.0087 - Código 41115; 1574-28.2011.811.0087 - Código 

42194; 1965-17.2007.811.0087 - Código 39764; 243-74.2012.811.0087 – 

Código80909, em tramites junto a Vara Única da Comarca de Guarantã do 

Norte/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001593-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001593-71.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 1444-95.2013.811.0110 , em 

tramite junto a Vara Única da Comarca de Campinapolis/MT, almejando o 

recebimento de R$ 16.694,40 (dezesseis mil seiscentos e noventa e 

quatro reais e quarenta centavos). De acordo com o Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela concordância e 

prosseguimento da execução (Id. 11154522). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de de R$ 16.694,40 (dezesseis mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo de nº 1444-95.2013.811.0110 

, em tramite junto a Vara Única da Comarca de Campinapolis/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de 

Campinapolis/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS LUIZ ROCHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001881-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DOUGLAS LUIZ ROCHA DE 

AMORIM, ELOISIO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que a parte autora DOUGLAS 

LUIZ ROCHA DE AMORIM e ELOISIO FRANCISCO SILVA promove em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado ENERGISA MATO GROSSO não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504545-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODAIR PINTO DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLA CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

0504545-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ODAIR PINTO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ODAIR PINTO DA SILVA propôs 

execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 

84.267,86 (Oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta 

e seis centavos), conforme o cálculo em anexo – Id. 10169542, bem como 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 8.426,78 (Oito mil, quatrocentos 

e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), totalizando R$ 92.694,64 

(noventa e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” A parte executada manifesta nos autos, concordando com o 

valor indicado pela parte exequente (id. 11187767 e 11222623). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$92.694,64 (noventa 

e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), sendo o valor atualizado da condenação de R$ 84.267,86 

(Oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos) e honorários sucumbenciais no valor de R$ 8.426,78 (Oito mil, 

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos). No que tange 

ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 

do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação 

ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam 

verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza."Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001880-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS que a parte autora ANTÔNIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGISA S.A não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA (REQUERIDO)

VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA (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: 

1001887-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DARTHAYAN NASCIMENTO 

SOUZA REQUERIDO: VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA, 
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NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora DARTHAYAN 

NASCIMENTO DE SOUZA promove em desfavor de VIP SAUDE E 

SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SULUÇÕES 

MÉDICAS LTDA. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado 

VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E 

SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA não enquadram-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000566-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000566-53.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CLODOALDO ALVES DA 

COSTA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). CLODOALDO ALVES DA 

COSTA propôs execução de título judicial, na qual postula o pagamento de 

quantia certa determinada em sentença prolatada por este Juízo, sendo o 

valor atualizado de R$ 34.970,76 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta 

reais e setenta e seis centavos). A parte executada concordou com o 

valor (id. 13042772). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$ 34.970,76 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta 

e seis centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação 

aos honorários. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001844-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUNIOR DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME (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: 

1001844-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JUNIOR DO NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI, CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS que JUNIOR 

DO NASCIMENTO FERREIRA promove em desfavor de SOLIMÕES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGA EIRELI e LIONS TUR 

TRANSPORTE E TURISMO (CLAUDIO ALVES DE BRITO). É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado SOLIMÕES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGA EIRELI e LIONS TUR 

TRANSPORTE E TURISMO (CLAUDIO ALVES DE BRITO) não 

enquadram-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, 

não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, 

a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002415-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002415-60.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DEUSDETE PEREIRA GARDEZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da importância 

atualizada de R$35.617,92 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais 

e noventa e dois centavos), representada pela CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 

9.9.091.091-1, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

15/04/2009. Citado, o executado apresentou embargos à execução, 

alegando excesso de execução e apresentando o cálculo (Id. 11129163) 

com o montante que entende correto R$ 26.689,28 (vinte e seis mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos). Passa-se à 

decisão. Compulsando os cálculos juntados pelas partes, verifica-se que 

o cálculo ofertado pelo executado segue a orientação do STJ e o montante 

apurado é o que melhor reflete o valor do crédito, notadamente porque o 

exequente utilizou parâmetros diversos dos aplicados atualmente, 

ocasionando a discrepância arguida. Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE os Embargos à Execução opostos pelo Estado e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 26.689,28 (vinte e seis mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente a Certidão de 

Crédito nº 9.9.091.091-1, emitida pela Secretaria de Estado de 

Administração em 15/04/2009. Intime-se a parte Exequente para que 

apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, que deverá retê-lo 

para fins de cancelamento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 
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o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002967-59.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002967-59.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ARIANE DA SILVA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento da importância 

atualizada de R$ 18.987,63 (dezoito mil e novecentos e oitenta e sete reais 

e sessenta e três centavos). Citado, o executado apresentou embargos à 

execução, alegando excesso de execução e apresentando o cálculo (Id. 

11531169) com o montante que entende correto R$ 9.102,20 (nove mil 

cento e dois reais e vinte centavos), a título de repetição de indébito. 

Passa-se à decisão. O embargado concordou, por meio da petição de ID 

1153877, com o valor apresentado pelo Embargante no Id. 11531169. Ante 

o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os Embargos à Execução opostos 

pelo Estado e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 9.102,20 (nove mil cento e 

dois reais e vinte centavos), a título de repetição de indébito. Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 09 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002888-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (EXEQUENTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002888-46.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo nos autos do Processo n° 7317-52.2014.811.0042 

CÓDIGO: 367300 – em trâmite na 8ª Vara Criminal desta Comarca, 

almejando o recebimento do montante atualizado de R$ 7.407,49 (sete mil 

quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha 

anexa. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

não opôs Embargos à Execução. Passa-se ao julgamento. Registra-se, de 

início, que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a 

defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e 

exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes:STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

7.407,49 (sete mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), 

referente a honorário advocatício como defensor dativo. Intime-se a parte 

exequente para que, após o transito em julgado, apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001882-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE CARVALHO BERTOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 

1001882-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME DE CARVALHO 

BERTOLI REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (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: 

1001914-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINA ROSA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 371 de 630



SANTOS REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

que a parte autora CAROLINA ROSA DOS SANTOS promove em desfavor 

de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- SUPERMERCADOS COMPER. É 

o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA- SUPERMERCADOS COMPER não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506086-56.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

0506086-56.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SORAYA BYANA REZENDE DA 

SILVA ROSSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento da 

importância atualizada de R$ 15.968,42 (Quinze mil novecentos e 

sessenta e oito reais, quarenta e dois centavos). Citado, o executado 

apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução e 

apresentou o cálculo (Id. 11152662) com o montante que entende correto 

R$ 12.503.34 (doze mil, quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos), 

a título de repetição de indébito. Passa-se à decisão. Consigno que, no Id. 

11871691, o embargado manifestou concordância com o valor 

apresentado pelo Embargante no Id. 11152662. Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE os Embargos à Execução opostos pelo Estado e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 12.503.34 (doze mil, quinhentos e três reais 

e trinta e quatro centavos), a título de repetição de indébito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502474-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO MARIA MENDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

0502474-76.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO MARIA MENDES DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

JOAO MARIA MENDES DE SOUZA propôs execução de título judicial, na 

qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa determinada 

em sentença, no valor atualizado de R$ 27.002,46 (Vinte e Sete Mil, Dois 

Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme o cálculo em anexo – Id. 

10136060. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte 

executada concorda com o valor indicado pela parte exequente (id. 

11222543). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

27.002,46 (Vinte e Sete Mil, Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos), 

referente à certidão de Crédito Salarial nº 9.9.093.822-0, emitida pela 

Secretaria de Administração em 11/04/2009. No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza."Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002136-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002136-74.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 

7303-05.2013.811.0042 Código: 346739, em tramite junto à 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$906,45 

(novecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com o 

cálculo (Id. 11248517). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$906,45 (novecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

7303-05.2013.811.0042 Código: 346739, que tramitou junto à 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 
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INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME SANTOS (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO SILVA GONCALVES (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: 

1001980-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GUILHERME SANTOS 

REQUERIDO: APARICIO SILVA GONCALVES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO que a 

parte autora LUIZ GUILHERME SANTOS promove em desfavor de 

APARICIO SILVA GONÇALVES. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

física APARICIO SILVA GONÇALVES não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO SILVA GONCALVES (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: 

1001981-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GUILHERME SANTOS 

REQUERIDO: APARICIO SILVA GONCALVES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO que a 

parte autora LUIZ GUILHERME SANTOS promove em desfavor de 

APARICIO SILVA GONÇALVES. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

física APARICIO SILVA GONÇALVES não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME SANTOS (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO SILVA GONCALVES (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: 

1001993-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GUILHERME SANTOS 

REQUERIDO: APARICIO SILVA GONCALVES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO que a 

parte autora LUIZ GUILHERME SANTOS promove em desfavor de 

APARICIO SILVA GONÇALVES. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

física APARICIO SILVA GONÇALVES não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NIEDGA DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (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: 

1001908-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NIEDGA DA SILVA ARAUJO & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
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LTDA - EPP 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN (ADVOGADO(A))

ART-PORTAS DE MIRASSOL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PORTAS VIDANY LTDA - ME (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: 

1002035-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ART-PORTAS DE MIRASSOL 

LTDA - EPP REQUERIDO: COMERCIAL DE PORTAS VIDANY LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE que a parte autora ART- PORTAS DE 

MIRASSOL LTDA-EPP promove em desfavor de COMERCIAL DE PORTAS 

VIDANY LTDA-ME. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

COMERCIAL DE PORTAS VIDANY LTDA-ME não enquadra-se em nenhuma 

das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste 

juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta 

deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 896808 Nr: 4253-15.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO EM CORREIÇÃO.

Conforme se verifica na certidão de fls. 19 e comprovante de arrecadação 

de fls. 20, a guia em que se pretende a restituição neste pedido já foi 

restituída.

Dessa forma, não havendo mais providências a serem adotadas, 

determino o arquivamento e baixa deste procedimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005954-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005954-91/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Volmir Antonio da Cruz. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. VOLMIR 

ANTONIO DA CRUZ, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

carreando aos autos documentação indispensável à propositura da 

demanda: a) documento pessoal do autor legível; b) os documentos 

atinentes à curatela do autor (termo de responsabilidade devidamente 

assinado pela curadora, acompanhado de seu documento pessoal com 

foto, ambos legíveis), eis que ausentes nos autos, cumprindo 

integralmente o disposto no artigos 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006248-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIAS FRANCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO F. SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006248-46/2018 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Robson 

Dias Franco. Réu: Ivanildo F. Santos. Vistos, etc. ROBSON DIAS FRANCO, 

com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente 

“Ação de Consignação em Pagamento” em desfavor de IVANILDO F. 

SANTOS, com qualificação nos autos, sobrevindo pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) comprovando nos autos o 

integralmente o disposto no art. 539, do Código de Processo Civil, 

devendo, acostar os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, eis que ausentes nos autos (tais como: notificação, 
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AR/recebimento, notificação de recusa, depósito bancários); b) 

qualificando corretamente a parte ré, eis que não existe qualificação 

facultativa, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006647-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

RONALDO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006647-75/2018 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Ronaldo 

Borges da Silva. Réu: Banco Itaú Unibanco S/A. Vistos, etc. RONALDO 

BORGES DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Consignação em Pagamento” em desfavor de 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Considerando que a parte autora alega em sua exordial que as 

(360) trezentos e sessenta parcelas seriam debitadas automaticamente de 

sua conta pelo banco réu; que, o mesmo não cumprira com a sua parte no 

contrato, ou seja, não debitara as referidas parcelas (29.04.2017 até a 

presente data); que, fora intimado pelo 1º Cartório do Registro de Imóveis 

de Rondonópolis-MT; que, em razão de tal intimação propusera demanda 

administrativa junto ao PROCON-Rondonópolis, processo no qual a parte 

ré alega ser devida a importância atualizada de R$19.978,39 (dezenove 

mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), conforme 

(fls.48/49 – correspondência ID 14778250); que, a referida tentativa 

restara inexitosa; que, a parte autora pretende consignar a importância de 

R$17.275,25 (dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos). Assim, intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, adeque a 

pretensão, eis que a) os valores cobrados pelo réu e pretendidos pelo 

autor são manifestamente diversos, não se enquadrando, pois, no rol do 

artigo 544, IV, do Código de Processo Civil; b) comprovando nos autos o 

integralmente o disposto no art. 539, do Código de Processo Civil, 

devendo, acostar os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, eis que ausentes nos autos (tais como: notificação, 

AR/recebimento, notificação de recusa, depósito bancários), uma vez que 

o documento de (fls.48/49 – correspondência ID 14778250) não supre a 

determinação constante do artigo, mesmo porque não comprovado o 

depósito em instituição bancária e sua consequente recusa; c) elucidando 

os pedidos constantes do segundo parágrafo de (fl.12 – correspondência 

ID 14778204, fl.10), eis que os mesmo são incompatíveis com o rito 

escolhido, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006653-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006653-82/2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autora: Ivone 

Aparecida de Souza. Ré: Alcy Alves Velasco. Vistos, etc. IVONE 

APARECIDA DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Ação de Despejo por Falta de Pagamento” em 

desfavor de ALCY ALVES VELASCO, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

carreando aos autos documento pessoal da autora e contrato de locação 

de (fl. 18 e fls.20/21 – correspondência ID 14781696 e ID 14781718), eis 

que completamente ilegíveis, cumprindo integralmente o disposto no artigos 

320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PECHINI NUNES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELETRICA CONFIANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005917-64/2018 Ação: Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico 

Autora: Elétrica Confiança Ltda. Réu: Banco Santander S/A. Vistos, etc. 

ELÉTRICA CONFIANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico” em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emende a inicial, carreando aos autos os seguintes 

documentos indispensáveis à propositura da demanda: a) contrato social 

da parte autora, eis que ausente nos autos; b) os documentos ilegíveis de 

(fls.04/06 – correspondência ID 14443530 e ID 14443558), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003057-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o interesse em dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004078-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LIVROS LOCADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do requerido 

.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006422-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))
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BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIG PAO PANIFICADORA E CONVENIENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER MACHADO QUEIROZ (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833242 Nr: 6614-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDES BINKOSKI KRUPEK, ANDREIA MACHADO KRUPEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Dos advogados da requerida, da decisão de fls. 118, "Vistos, etc... Defiro 

o requerido a (fl.117). Para audiência de instrução e julgamento, designo o 

dia 23 de outubro de 2018, às 15:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 15/agosto/20. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara 

Cível".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768961 Nr: 1689-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742358 Nr: 3513-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE MELO ALVES BIAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 115/117

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726187 Nr: 7133-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS FREITAS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/SP 206.337, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7133-53.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Toyota do Brasil S.A.

Réu: Assis Freitas Guimarães.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.282) e compulsando detidamente 

os autos, observa-se que não há nenhuma comprovação de que o veículo 

apreendido à (fl.30) fora devolvido ao réu, ademais, acredita-se que pelo 

lapso temporal o banco autor já deve ter alienado o bem, deste modo, 

indefiro o pedido.

Por fim, intime-se a parte autora para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

Em caso de inércia, façam as anotações devidas, após arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711773 Nr: 6800-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE PEDRAS OURO E PRATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CESAR SPAZIANI - 

OAB:168630/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442167 Nr: 10835-12.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, NORMA SUELI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10835-12.2010

Ação: Manutenção de Posse

Autores: Francisco Pereira da Silva e norma Sueli da Silva.

Ré: Rodoagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.108), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, procedam as anotações de estilo e após, arquive-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389667 Nr: 3293-45.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS REIS SALES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO ALOISIO JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3293-45.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Ivan dos Reis Sales e Duílio Piato Júnior.

Executado: Odílio Aloísio Junges.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.219/226) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421047 Nr: 3321-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETIENE DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEROLINO CORREIA GOMES, LUIS FERNANDO 

PORTO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3321-42.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Etiene da Silva Borges.

Executados: Jerolino Correia Gomes e Luis Fernando Porto Flores.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.625) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382726 Nr: 10934-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA 

WURZIUS, MARCOS WURZIUS, JOSE PEREIRA BRAGA FILHO, EDIMAR 

RODRIGUES SILVA, CELESTE BASSO VIEIRA, JOSE LOPES FILHO, JOAO 

BATISTA ALVES LOPES, BRENER TAVARES FERNANDES, ALEXANDRE 

MARQUES DE OLIVEIRA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, MARCOS 

VINICIUS RODRIGUES BRAGA, LUIZ ANTONIO LODI MORAIS, MARILENE 

SOARES, ROBERTO SOARES, MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE 

SOUZA, MANOEL GONCALVES ANTUNES, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, JOSE GOMES 

FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES, JOSE CRISPIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/13.909B, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - 

OAB:MT/14.768, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6005 - A, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10934-21.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executados: Ademar Wurzius e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, considerando que fora deferida a desistência da penhora 

sobre o imóvel de matrícula nº 50.291 do CRI local, inclusive, baixada à 

(fl.1.589), determino à senhora Gestora que retifique o termo de penhora 

de (fl.1.492), excluindo-se o imóvel retromencionado.

 Após, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis registrados nas 

matrículas de nº 1.504 e nº 50.490 desta Comarca e, vindo aos autos, 

intimem-se as partes, para manifestação em (10) dez dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784946 Nr: 8158-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8158-33.2015

Ação: Cautelar Inominada

Autor: Fribon Transportes Ltda.

Representante: Edvaldo Pereira Bomfim.

Réus: Banco Bradesco S.A. e Eleandro Antônio Marques Peres e Cia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.61), hei por bem em deferir o 
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pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) 

quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791120 Nr: 10685-55.2015.811.0003

 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: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO, ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10685-55.2015

Ação: Declaratória de Nulidade de Título c/c Pedido de Dano Moral

Autor: Fribon Transportes Ltda.

Representante: Edvaldo Pereira Bomfim.

Réus: Banco Bradesco S.A. e Eleandro Antônio Marques Peres e Cia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.83), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) 

quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717167 Nr: 12584-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NOEMIA 

IGNACIO CARNEIRO, LETICIA DE CASTRO MARQUES, NORIVAL IGNACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12584-93.2012

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: N. I. Carneiro Veículos Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.133), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do réu Norival Ignácio 

Carneiro por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758644 Nr: 12537-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MANOELA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GONÇALVES DOS SANTOS, 

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, IRINEU OSVALDO FRANCISCO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12537-51.2014

Ação: Usucapião Ordinário

Autora: Lourdes Manoela Gonçalves da Silva.

Réu: Valdecir Gonçalves dos Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.82), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que houvera apenas uma 

tentativa de citação do réu e, a parte autora, por sua vez, não comprovou 

que tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, a fim de buscar o 

endereço atual do requerido, portanto, não preenchidos os requisitos do 

artigo 256 do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, adéque sua pretensão.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747408 Nr: 6408-30.2014.811.0003

 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: DELMINDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS 

FRATARI CHAVES, WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS FRATARI 

CHAVES, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, MARIA CONCEICAO GAIÃO 

CHAVES, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA, 

WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTÓRIO, LIGIA DE SOUSA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6408-30.2014

Ação: Usucapião Extraordinário

Autor: Delmindo Medeiros.

Réus: Walter Rodrigues Chaves e Outros.
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Vistos, etc...

Compulsando os autos, observa-se que a certidão de (fl.106) está 

equivocada, pois, conforme se verifica da carta precatória de (fls.99/103), 

o Espólio de Candemar Cecílio Fechener Victório e Rosemary Maluf 

Fechener Victório, não foram citados, assim, determino sua imediata 

retificação.

Após, dê-se vista à parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

traga aos autos o endereço atualizado dos réus/confinantes Espólio de 

Candemar Cecílio Fechener Victório e Rosemary Maluf Fechener Victório, 

para a devida regularização.

De outro lado, considerando que a busca realizada via ‘Infojud’, em anexo, 

restou infrutífera, hei por bem em deferir o pedido de (fl.94) e, via de 

consequência, determino a citação da parte ré Maria Conceição Gaião 

Chaves por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do 

Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Cumpridas as determinações supra, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704477 Nr: 12454-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SPANI GOIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12454-40.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Executado: Marcelo Spani Goiana.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.113), hei por bem em indeferi-lo, 

haja vista que reiteração do pleito de (fls.100/101), já analisado e deferido 

às (fls.103/109), bem como, instado a se manifestar sobre os novos 

endereços encontrados, o exequente permaneceu silente, aduzindo que a 

busca restou infrutífera, o que não é o caso.

Ademais, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2011, sem a 

citação da parte executada e o exequente, por sua vez, ingressa com 

reiterados pedidos procrastinatórios, determino a intimação pessoal do 

representante legal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705913 Nr: 588-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 588-98.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Executado: Valmir Pereira Silva.

Vistos, etc...

Inicialmente, indefiro o pedido de (fl.93), haja vista que o executado não 

fora citado até a presente data.

De outro ponto, analisando os termos do petitório de (fl.96), deixo de 

acolhê-lo, pois, cópia do pleito já analisado à (fl.91).

Ademais, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2012, sem a 

citação da parte executada e o exequente, por sua vez, ingressa com 

reiterados pedidos procrastinatórios, determino a intimação pessoal do 

representante legal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433806 Nr: 2472-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, HELENA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA, GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2472-36.2010

Ação: Embargos de Terceiro

Embargantes: Sebastião José da Silva e Helena Barbosa dos Santos.

Embargado: Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso Ltda.

Litisconsorte passivo: Geraldo Eustáquio de Carvalho.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.111), o litisconsorte passivo fora 

devidamente citado e não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753302 Nr: 9433-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VALE GALVAO, JOSE 

ANTONIO DE SOUZA GALVAO, PEDRO CHOMEN, ALDENOR ALEXANDRE 

DE SOUZA, ALDENOR ALEXANDRE DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE 

CATOSSI GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12.393, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9433-51.2014

Ação: Usucapião

Autor: Manuel Alexandre de Souza Neto.

Réus: Maria Aparecida Vale Galvão e José Antônio de Souza Galvão.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o réu José Antônio 

de Souza Galvão, bem como, os confinantes Pedro Chomen e Diego 

Henrique Catossi Graciano, não foram citados até a presente data, deste 

modo, determino a intimação da parte autora, para que no prazo de (5) 

cinco dias, forneça o endereço atual dos mesmos e/ou requeira o que de 

direito.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal do autor, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423548 Nr: 5727-36.2009.811.0003

 AÇÃO: 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): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712488 Nr: 7557-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - 

ME, WILSON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782029 Nr: 7014-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7014-24.2015

Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Títulos c/c Cancelamento

Autor: Luiz Carlos Fernandes.

Ré: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.178/183) e (fl.186), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados às (fls.180/181), 

com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736341 Nr: 15703-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15703-28.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Márcio Rodrigues de Aguiar.

Executada: Brasil Telecom Celular S.A. – Oi S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.179) e da certidão de (fl.180), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à (fl.178), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823869 Nr: 4252-98.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luzia Bastos de Souza Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4252-98.2016

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autora: Luzia Bastos de Souza Pena.

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.93/95) e (fl.98), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.94v), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818700 Nr: 2452-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.52/53) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa (fl.53), sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 14 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807691 Nr: 17249-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIA DIAS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.67/68) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 333374 Nr: 3204-27.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3204-27.2004

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Executada: Rosely Bueno Crevelari Me.

Vistos, etc...

Com fulcro nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo Civil, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de (10) dez dias, sobre o 

petitório e documentos de (fls.170/175), após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417187 Nr: 12866-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEUMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASEMIRO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR 20.906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:OAB/PR 

65728, PAULA MENA CORTARELLI - OAB:39929/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12866-73.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Ribeiro S.A. Comércio de Pneus Pneumar.

Executado: Sady Casemiro Sartor.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.244) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.126/129 – 12.04.2011) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.
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Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711809 Nr: 6836-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMW CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6836-80.2012

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Geomaq Tratorpeças Ltda.

Executada: Wmw Construção e Empreendimentos Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.113/121), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382660 Nr: 10863-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10863-19.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Finasa S.A.

Executado: Jorge Luiz Floresta.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.132/verso), hei por bem em 

indeferir o pedido, pois, reiteração do pleito já rejeitado à (fl.125).

Considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2006 e a parte 

exequente ingressa com reiterados pedidos procrastinatórios, determino a 

intimação pessoal do representante legal da parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777669 Nr: 5329-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFIBRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5329-79.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Volkswagen S.A.

Executada: Transfibra Transportes Rodoviários Ltda.

Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pelo exequente às (fls.88/verso), não 

vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que houve 

apenas uma tentativa de citação da executada.

No mesmo sentido, o artigo 830 do Código de Processo Civil não respalda 

a alegação do exequente, pois, assim dispõe:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”(Grifo 

nosso).

Deste modo, não há que se falar em arresto on line de valores, assim, 

indefiro.

Por fim, determino a intimação pessoal do exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717475 Nr: 12914-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12914-90.2012

Ação: Monitória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Auto Posto Shopping Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, indefiro a pretensão de (fl.168), pois, totalmente alheio à 

situação dos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 382 de 630



De outro lado, pelo que se verifica da certidão de (fl.162), os réus foram 

devidamente citados e não cumpriram a obrigação, bem como, não 

embargaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434138 Nr: 2804-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DA SILVA E OLIVEIRA RODRIGUES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT

 Ante o exposto, a remessa deste feito ao Juízo Universal da Falência é 

medida imperativa, razão pela remetam-se os autos à 4ª Vara Cível desta 

C o m a r c a ,  p r o c e d e n d o - s e  a s  b a i x a s 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713457 Nr: 8577-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - 

NOVO CLIMA, JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, GOMES DA SILVA E 

OLIVEIRA RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 4.777

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8577-58.2012

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Oliveira Rodrigues & Cia Ltda – Novo Clima e Outros.

Embargado: Rondoferro Comércio de Ferro e Aço Ltda.

Vistos, etc...

OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA – NOVO CLIMA, JHONATAS DE 

OLIVEIRA RODRIGUES E GOMES DA SILVA E OLIVEIRA RODRIGUES 

LTDA, já qualificados, via seu bastante procurador, na presente ação que 

moveu em desfavor de RONDOFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO 

LTDA, devidamente qualificado, ingressou nos autos com o petitório de 

(fl.106), anuindo o embargado à (fl.107), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte embargante é pertinente e deve ser 

deferido, uma vez que renunciou ao direito pelo qual se funda a ação, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA – NOVO CLIMA, JHONATAS DE 

OLIVEIRA RODRIGUES E GOMES DA SILVA E OLIVEIRA RODRIGUES 

LTDA, em desfavor de RONDOFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

no artigo 487, inciso III, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil, condenando 

a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 90, 

CPC) no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, 

CPC), bem como, ao pagamento das custas processuais, devendo ser 

observado, no caso, o disposto no artigo 98, §3º do códex legal.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404753 Nr: 480-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MORAES LTDA, ISIDORO 

ABILIO DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI 

- OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 480-11.2008

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Bigolin Materiais para Construção Ltda.

Executados: Construtora Moraes Ltda e Isidoro Abílio de Moraes Filho.

Vistos, etc...

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Execução de Título Judicial” 

em desfavor de CONSTRUTORA MORAES LTDA E ISIDORO ABÍLIO DE 

MORAES FILHO, devidamente qualificados e após seu processamento, 

aportaram as manifestações de (fls.163/165; fl.166), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por BIGOLIN MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em desfavor de CONSTRUTORA MORAES 

LTDA E ISIDORO ABÍLIO DE MORAES FILHO.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ e artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte exequente.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402245 Nr: 15773-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15773-55.2007

Ação: Medida Cautelar de Arresto

Autora: Bigolin Materiais para Construção Ltda.

Ré: Construtora Moraes Ltda.

Vistos, etc...

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Medida Cautelar de Arresto” 

em desfavor de CONSTRUTORA MORAES LTDA, devidamente qualificada 

e após seu processamento, aportaram as manifestações de (fls.230/232; 

fl.233), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Inicialmente, homologo a desistência do recurso de apelação de 

(fls.206/212), com fulcro no artigo 998 do CPC.

De outro lado, homologo, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos propostos por BIGOLIN 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em desfavor de CONSTRUTORA 

MORAES LTDA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ e artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte autora.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794287 Nr: 12046-10.2015.811.0003

 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: BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872, LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - OAB:211796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12046-10.2015

Ação: Usucapião

Autor: Beno Hister.

Réu: Lino Hister.

Vistos, etc...

Certifique-se o decurso do prazo da citação dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados (fl.57).

Desde já, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o 

qual deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740799 Nr: 2514-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:MT 14.737-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2514-46.2014

Ação: Monitória

 Autor: Gilberto Flávio Goellner.

Réus: Ernani Evandro Klasener e Sinara de Lourdes Zanon Klasener.

Vistos, etc...

GILBERTO FLÁVIO GOELLNER, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação “Monitória” em desfavor de ERNANI 

EVANDRO KLASENER E SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, 

devidamente qualificados e após seu processamento, aportou a 

manifestação de (fl.123), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por GILBERTO FLÁVIO 

GOELLNER, em desfavor de ERNANI EVANDRO KLASENER E SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299373 Nr: 2478-87.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO 

CERRADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/MT, CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - 

OAB:2574, JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - OAB:MT/4.208-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2478-87.2003

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Coopacel Coop. Agropecuária Mista do Cerrado Ltda.

Executado: Delmar Keller.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há instrumento 

procuratório outorgado pelo executado em face do Dr. Anderson Oliveira 

de Souza, assim, determino a intimação do executado, para que no prazo 
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de (5) cinco dias, regularize sua representação processual.

Sanada a irregularidade, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 284623 Nr: 347-76.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 347-76.2002

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Jairo Dias Pereira e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.181/185), hei por 

bem em deferir o pedido de alínea ‘b’, expedindo-se carta precatória de 

citação, avaliação e intimação (artigos 870 a 874, CPC), com prazo de (90) 

noventa dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373298 Nr: 1656-93.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIVO DIAS PEREIRA, JAIRO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATINGNA - OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, MICHELLE DAYRELL LANNA - 

OAB:MT/8089

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 1656-93.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Jaivo Dias Pereira e Outros.

Vistos, etc...

BANCO BRADESCO S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de JAIVO DIAS PEREIRA, JAIRO 

DIAS PEREIRA E JAIME DIAS PEREIRA FILHO, devidamente qualificada, 

tendo a parte exequente abandonado a causa por mais de (30) trinta dias 

e após devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se 

pode verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.201) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO BRADESCO S.A., 

em desfavor de JAIVO DIAS PEREIRA, JAIRO DIAS PEREIRA E JAIME DIAS 

PEREIRA FILHO, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no 

artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791562 Nr: 10904-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU ACOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ROSA DE ABREU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 10904-68.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gerdau Aços Longos S.A.

Executada: Tânia Rosa de Abreu Me.

Vistos, etc...

GERDAU AÇOS LONGOS S.A., com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de TÂNIA ROSA DE ABREU 

ME, devidamente qualificada, tendo a parte exequente abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.63) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por GERDAU AÇOS LONGOS 

S.A., em desfavor de TÂNIA ROSA DE ABREU ME, todos com qualificação 

nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º 

e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, em consonância com o disposto no artigo 90 

do CPC.

Comunique-se imediatamente ao Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Relator do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1007622-43.2017, sobre a extinção do presente feito.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791981 Nr: 11086-54.2015.811.0003
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 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): MARCOS FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 11086-54.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Réu: Marcos Ferreira Matos.

Vistos, etc...

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de MARCOS 

FERREIRA MATOS, devidamente qualificado, tendo a parte autora 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.58) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de MARCOS FERREIRA MATOS, 

todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o 

artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821355 Nr: 3358-25.2016.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERRAZ DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 3358-25.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Jonas Ferraz da Gama.

Vistos, etc...

OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

JONAS FERRAZ DA GAMA, devidamente qualificado, tendo a parte autora 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.59) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por OMNI S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de JONAS FERRAZ DA 

GAMA, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 

354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Nesta data, fora realizada a baixa da restrição de (fl.48), via ‘RenaJud’, 

conforme extrato em anexo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712400 Nr: 7466-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE VON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSE GERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7466-39.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ronnie Von Ribeiro da Silva.

Executado: Geraldo José Gerino.

Vistos, etc...

RONNIE VON RIBEIRO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de GERALDO JOSÉ GERINO, devidamente qualificado, ingressou 

com o petitório de (fl.110), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

RONNIE VON RIBEIRO DA SILVA, em desfavor de GERALDO JOSÉ 

GERINO, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 781683 Nr: 6855-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CAVALETO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A(REDE CEMAT/ ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 6855-81.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Laurinda Cavaleto Paes.

Executada: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Energisa).

Vistos, etc...

LAURINDA CAVALETO PAES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. (ATUAL 

ENERGISA MATO GROSSO S.A. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA), 

devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.209), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

LAURINDA CAVALETO PAES, em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. (ATUAL ENERGISA MATO GROSSO S.A. 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA), com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93698 Nr: 5256-69.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5256-69.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Karine Fagundes Garcia Duarte.

Executado: Luiz Carlos Pereira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.443), determino a intimação 

pessoal da exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786490 Nr: 8817-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, JOÃO 

ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUTINHO BEZERRA & SPINELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8817-42.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: WAF Administradora de Empresas Ltda.

Representante: João Antônio Fagundes Neto.

Executado: Coutinho Bezerra & Spinelli Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.166), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726842 Nr: 7753-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7753-65.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Imoto Centro Oeste Equipamentos Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.101), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.
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Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404486 Nr: 230-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GONCALVES MAGALHAES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 230-75.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Roberto Zampieri e José Sebastião de Campos Sobrinho.

Executada: Fernanda Gonçalves Magalhães Soares.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.91), determino a intimação 

pessoal dos exequentes, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), deem andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782617 Nr: 7258-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PRIMACERES LTDA-ME, ROSILEI 

TEREZINHA DOS SANTOS, MILTON DOS SANTOS, THEREZINHA RODER 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7258-50.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: José Maria da Silva.

Executados: Sementes Primaceres Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.105), determino a intimação 

pessoal do exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779183 Nr: 5872-82.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5872-82.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Ré: Rosilene Pio.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.69), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801741 Nr: 15083-45.2015.811.0003

 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: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MOREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15083-45.2015

Ação: Cobrança

Autor: Centro Educacional Khalil Zaher.

Ré: Alessandra Moreira Alves.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.51), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da ré por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733737 Nr: 13674-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por ANGELITA 

FRANCISCA MONTEIRO REIS, e, via de consequência, mantenho a decisão 

de (fl.424), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, determino à 

s e c r e t a r i a  q u e  c u m p r a  a  d e c i s ã o  r e t r o . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de agosto de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 469907 Nr: 4030-54.1984.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5382/1984

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Executado: José Maria Alves.

 Vistos, etc...

Tratando-se de Ação de Execução Fiscal, a competência para dirimir a 

questão é do juízo de uma das Varas da Fazenda Pública.

Assim, hei por bem em declinar da competência e, via de consequência, 

determino a remessa destes autos a uma das Varas da Fazenda Pública 

desta Comarca, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723870 Nr: 4868-78.2013.811.0003

 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: JOSE GOMES DE SOUZA, BARBARA PEIXOTO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO GONÇALVES RIBEIRO, CECILIA 

FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 4868-78.2013.811.0003, Protocolo 723870, 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.: 721752 Nr: 2775-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO GONÇALVES RIBEIRO, CECILIA 

FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE SOUZA, BARBARA PEIXOTO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 2775-45.2013.811.0003, Protocolo 721752, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757558 Nr: 11847-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto ao petitório 

de fls. 244/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 62479 Nr: 10954-27.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA ANTUNES ALVES, INES LUCAS 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA SIQUEIRA BENEVIDES, VITAL 

PEREIRA BENEVIDES, ANA SIQUEIRA DA SILVA, JOSE BENICIO 

MAGALHAES, GERCINA MARIA MAGALHAES, IRANI PEREIRA DA COSTA, 

GERCINA SIQUEIRA DA SILVA

 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: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Do advogado do exequente para que, no prazo 5 (cinco) dias, informe os 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas dos demais 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755761 Nr: 10726-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, CAROLINA 

PEREIRA TOME WICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RIO VERMELHO T L ME, BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN 

- OAB:15.110-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:MT/9173-B

 Intimação da exequente, Louise Rainer Pereira Gionédis para no prazo 

legal manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 212/213, 

indicando os dados bancários para levantamento do valor.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717991 Nr: 13439-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MASSONI, VERA LUCIA SPROCATI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCANTIS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, GUILHERME CORREIA EVARISTO - 

OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092 TO

 Do advogado das partes autoras para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto o retorno do ofício de fl. 423.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811163 Nr: 18296-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE HENRIQUE GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Tancredo Neves na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006617-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FATIMA DE MARIA (AUTOR(A))

SAULO MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DOS REIS (RÉU)

NELDER MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006617-40/2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis Autora: Eunice Fátima de Maria. Réu: Alex dos Reis. Vistos, 

etc. EUNICE FÁTIMA DE MARIA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis” em desfavor 

de ALEX DOS REIS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

liminar, vindo-me os conclusos. D E C I D O: Primeiramente, determino a 

exclusão do polo passivo da demanda da parte ré, Sr. Nelder Moreira da 

Silva, eis que o mesmo não assinara o contrato objeto da lide, conforme 

documento de (fl.15 – correspondência 14753815, fl.07). Ademais, acolho 

a emenda inicial de (fl.19 – correspondência ID 14793534). Considerando 

os documentos de (fls.16/18 – correspondência ID 14751703 e ID 

14751715), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Analisando o pedido de antecipação da tutela, a lei 8245/1991, 

com suas recentes atualizações, aduz que: “art. 59 – Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão rito 

ordinário”. § 1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” A concessão da liminar, autorizando a 

desocupação do imóvel locado, deve preencher os requisitos do artigo 

acima em comento. Em assim sendo, vislumbra-se dos presentes autos 

que a autora preencheu quase todos os requisitos, senão vejamos: Para a 

concessão da liminar de despejo, conforme preceitua o § 1º do artigo 59 

da lei em comento, deve ser prestada caução, no valor de (3) três 

aluguéis, para que a medida seja alcançada. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA LIMINAR EM 

AÇÃO DE DESPEJO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – 

REQUISITO PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do artigo 59, §1º, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para 

desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser concedida 

quando presente um dos fundamentos previstos nos incisos I a IX do 

aludido dispositivo, bem como diante de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, cuja ausência impede a concessão da tutela de 

urgência.” (AI 172390/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no 

DJE 10/03/2015, TJMT) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO 

C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO CONCEDIDA MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

PRETENSÃO À ISENÇÃO DESTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO 

ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de despejo de imóvel comercial, 

fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 

(quinze) dias, poderá ser concedida inaudita altera pars, desde que seja 

prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel e de que o 

contrato esteja 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. Inteligência do art. 59, § 

1º, IX, da Lei nº 8.245/91.” (AI 72545/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

16/10/2014, TJMT) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - LIMINAR - 

CAUÇÃO - DEPÓSITO. Segundo o art. 59, § 1º, da Lei de Locações, o juiz 

concederá, nas ações de despejo, liminar para desocupação do imóvel em 

15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que 

prestada caução, e nos casos lá enumerados. Efetuado o depósito pelo 

locador, estão presentes os requisitos para a concessão da medida.” 

(TJ-MG, Relatora: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL) “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. ART. 59, § 1º, 

IX, DA Lei 8.254. INADIMPLEMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS. 

PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO 

ESPECÍFICO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de liminar 

para desocupação de imóvel, regulada pela Lei de Locações, prescinde 

de oitiva da parte contrária, não sendo obrigatório, neste procedimento 

específico, mais célere e efetivo, a manifestação expressa das partes 

para a sua dispensa. 2. Comprovado o inadimplemento do contrato de 

locação celebrado entre as partes por falta de pagamento dos aluguéis e 

acessórios, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.254, e tendo sido 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, é cabível 

o deferimento do pedido de desocupação, podendo o despejo ser evitado 

pelo depósito judicial dos valores devidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pelo locatário. 3. A alegação de excesso de cobrança não é suficiente 

para obstar a liminar na ação de despejo, uma vez que a simples objeção 

ao valor, sem a purgação da mora pela quantia entendida como devida, 

não possui o condão de deter a rescisão da locação e o eventual 

procedimento de desocupação. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF 

07029888820178070000 DF 0702988-88.2017.8.07.0000, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (grifei) O que se percebe dos autos é que a parte autora não 

prestou a caução necessária que aduz o §1º do artigo 59 da Lei do 

inquilinato, requisito este essencial para deferimento da medida liminar. No 

que tange à notificação prévia do réu, esta, por sua vez, realmente é 

desnecessária, em razão da falta de pagamento dos aluguéis e 

acessórios, bem como, a ausência das garantias previstas no artigo 37 da 

Lei nº 8.245/1991. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. A notificação 

prévia para constituir o devedor em mora só é exigível nas hipóteses dos 

artigos 78 e 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 390 de 630



70066298894, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 31/08/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. Ação de despejo fundada na 

falta de pagamento dos locativos. Desnecessidade de prévia notificação 

do locatário, para a obtenção de liminar de desocupação. Contrato de 

locação desprovido de garantia. Requisitos elencados no art. 59, § 1º, IX, 

da Lei n.º 8.245/91, presentes. Liminar de desocupação do imóvel 

deferida. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70063634034, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 26/02/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSÁRIA - PEDIDO LIMINAR - 

DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

- A notificação premonitória não constitui pressuposto processual para o 

ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento, haja vista que a 

inadimplência é suficiente para motivar a rescisão do vinculo contratual. - 

O artigo 59 da Lei 8.245/91, alterado pela Lei n. 12.112, de 2009, admite a 

concessão de liminar para desocupação do imóvel quando se tratar de 

locação de imóvel residencial, mormente na hipótese de falta de 

pagamento, mediante comprovação do depósito judicial de caução em 

valor equivalente a três meses de aluguel. - Não atendidos os 

pressupostos para o deferimento da medida liminar de desocupação 

forçada nas ações de despejo autoriza o indeferimento do pedido, não se 

tratando da hipótese de indeferimento da petição inicial com este 

fundamento.” (TJ-MG - AI: 10245130156483001 MG , Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2014) (Grifo nosso) No caso em testilha, 

é de concluir que a parte autora, muito embora não tenham apresentado a 

caução, requisito essencial da concessão da liminar pretendida poderá 

fazê-lo antes do cumprimento da liminar. De outro norte, trouxe prova 

inequívoca a gerar convicção a cerca da verossimilhança da alegação, 

resultando ter também o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

devendo ser acolhida a pretensão liminar, condicionando-lhe o depósito. 

Cabe ressaltar que, de qualquer modo, o requerido terá direito de livrar-se 

do despejo liminar purgando a mora, como assegurado pelo parágrafo 3º, 

do referido artigo 59 da lei em comento. Frente ao exposto, hei por bem em 

deferir o pedido liminar pretendido pela parte autora, para desocupação do 

imóvel citado na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

expedido o mandado, condicionando seu cumprimento à apresentação da 

caução pela parte autora, do valor equivalente a (3) três meses de 

aluguéis, ressaltando ainda, que a importância deverá ser depositada junto 

à Conta Única do Tribunal deste Estado, independentemente da 

assistência judiciária deferida (art.59, §1º, IX, Lei nº8.245/91). Após ser 

lavrado o termo de caução, expeça o mandado de desocupação. 

Cumprido o mandado e transcorrido o prazo sem a devida desocupação 

do imóvel, expeça-se o necessário. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, II, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006676-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ADANI SILVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006676-28/2018 Ação: Concessão de Apsentadoria Autor: Adani 

Silveira Barbosa Réu: Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Rondonópolis – MT. Vistos, etc. ADANI SILVEIRA 

BARBOSA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Concessão de Aposentadira” em desfavor de 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONÓPOLIS – MT, pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio 

o pleito assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 17 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (RÉU)

CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006439-91/2018 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Rafaela Roberta 

Pesqueira Gimenes. Réus: Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Mato 

Grosso e Outros. Vistos, etc. RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Obrigação de Fazer” em desfavor de COORDENADORIA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATO GROSSO, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

MATO GROSSO e SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PROCON - MT, pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio pedido 

de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 17 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004810-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONZATTO (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004810-19.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Antônio Carlos Gonzatto. Réus: Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros e Outro. Vistos etc... ANTÔNIO 

CARLOS GONZATTO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ITAÚ 

UNIBANCO S.A. Devidamente citados, apresentaram contestações e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou as defesas, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 
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Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004844-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA OLIVEIRA FONSECA (AUTOR(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004844-91.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Alcinéia 

Oliveira Fonseca. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc... ALCINÉIA OLIVEIRA FONSECA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006470-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida (ADVOGADO(A))

ELIANE SILVA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006470-48.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Eliane Silva da Conceição. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... ELIANE 

SILVA DA CONCEIÇÃO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 
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complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006444-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARLY FEITOSA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006444-50.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Marly Feitosa Maciel. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... MARLY FEITOSA MACIEL, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

LINDOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000466-58.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: Lindomar Rodrigues Ferreira. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... LINDOMAR RODRIGUES 

FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 
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julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008026-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008026-85.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: Evanildo de Souza Gonçalves. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... EVANILDO DE SOUZA 

GONÇALVES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, verifica-se que a ré ingressou com pedido contraposto em 

sua defesa, procedimento este, que era admitido apenas em feitos de rito 

sumário que, por sua vez, com o advento do Novo Código de Processo 

Civil restou excluído, portanto, totalmente descabido o pedido contraposto, 

podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância 

com o disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste 

sentido a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 

prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - 

Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o 

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela ré no 

(id.11205046, págs.17/18), como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (10) de dias, sob pena que desconsideração do pedido. De outro 

lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005844-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005844-29.2017 Ação: Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização Autor: F. M. Supermercados Ltda Epp. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... F. M. 

SUPERMERCADOS LTDA EPP, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
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Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando o pleito reconvencional de (id.11027836, págs.13/14), hei 

por bem em condicionar seu recebimento, ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas pela parte ré no prazo de 

(15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005347-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005347-15.2017 Ação: Conhecimento Autor: Antônio Gomes da Silva. 

Rés: Via Varejo S.A. (Casas Bahia/Ponto Frio) e Universal Fitness da 

Amazônia Ltda. Vistos etc... ANTÔNIO GOMES DA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA/PONTO 

FRIO) E UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou as defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita, 

interposta por Via Varejo S.A., não verifico nenhum elemento plausível 

para acolhê-la, haja vista que não há provas nos autos de que o autor não 

faça jus ao benefício, assim, hei por bem em mantê-lo. Ademais, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita em favor da ré Universal Fitness 

da Amazônia Ltda, pois, o fato de estar em recuperação judicial desde 18 

de julho de 2017, não comprova seu estado de hipossuficiência. De outro 

lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006063-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006063-42.2017 Ação: Reparação por Danos Morais e Materiais Autora: 

Tatiane Karine Alves Rodrigues. Ré: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de MT – Sicredi Sul MT. Vistos etc... 

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita, não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que não há 

provas nos autos de que a autora não faça jus ao benefício, assim, hei 

por bem em mantê-lo. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004694-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004694-13.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Restituição Autor: Roney Lopes de Amorim. Réu: Banco Panamericano 

S.A. Vistos etc... RONEY LOPES DE AMORIM, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BANCO PANAMERICANO S.A. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009012-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (AUTOR(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009012-39.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Daniel Avelino da Silva Menezes. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... DANIEL AVELINO DA 

SILVA MENEZES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 
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impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER MACHADO QUEIROZ (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1001509-64/2017 Ação: Cobrança Autor: Welber Machado Queiroz. Ré: 

Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc. WELBER MACHADO 

QUEIROZ, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito 

privado, pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I 

D O: Considerando os documentos de (fls.10/11 e fl.26), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o 

fato de que a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório 

em decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 de março de 2017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001999-52.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Materiais e Morais Autor: Efigênio de Paula. Réu: Banco BGN S.A. (Banco 

Cetelem S.A.). Vistos, etc... EFIGÊNIO DE PAULA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de BANCO BGN S.A. (BANCO CETELEM S.A.), devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação de (id.14077982), vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO o presente processo aforado por EFIGÊNIO DE PAULA, em 

desfavor de BANCO BGN S.A. (BANCO CETELEM S.A.), com qualificação 

nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Isento de custas. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

VANESSA RAFAELA CINTRA (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000690-93.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Vanessa 

Rafaela Cintra. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... VANESSA 

RAFAELA CINTRA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com 

a presente ação de “Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado e após seu 

processamento, apresentaram manifestações no (id.14038673; 

id.14357827; id.14357837), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nestes autos propostos por VANESSA RAFAELA 

CINTRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das custas 

processuais remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ARMANDO NUNES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000847-37.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Rafael Souza 

Rodrigues. Executada: Ideal Nutrição Animal Ltda. Vistos, etc... RAFAEL 

SOUZA RODRIGUES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, devidamente qualificada, ingressou 

com o petitório de (id.14319727), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte exequente é 

pertinente, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo, promovido por RAFAEL SOUZA RODRIGUES, em desfavor de 

IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte executada. Defiro o levantamento dos 

valores depositados nos (ids.14189737 e 14629218), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente 

alvará judicial. Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após 

pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005347-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAMILSON FERRER DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA MOCHI JORGE (ADVOGADO(A))

GRAUNA AGRO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005347-49.201 Ação: Monitória Autor: Joamilson Ferrer dos Reis Ré: 

Graúna Agro Eireli-ME Vistos, etc... Graúna Agro Eireli-ME, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com 

“Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório ID-11189209, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Graúna Agro Eireli-ME, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão ID-11050810, em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,20/agosto/2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULHO CESAR (RÉU)

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (ADVOGADO(A))

PATRICK HERBER ROSARIO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001412-64.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Gilberto Souza de Oliveira Réus: Patrik Herber Rosario e Julho Cesar 

Vistos, etc... GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente 

'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de 

PATRIK HERBER ROSARIO e JULIO CESAR CARBONATO, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que, no dia 24 de dezembro de 2016, 

por volta das 12:00 horas, conduzia seu veículo VW/Gol, placa JYF-7851, 

pela MT-270, sentido Rondonópolis/Guiratinga-Mt.; que, após uma curva 

acentuada, foi avistado pelo autor vários buracos na pista de rolamento, 

diminuindo a velocidade; que, o réu Julho Cesar pilota uma moto de placa 

QBZ-1829, de propriedade do réu Patrik, o qual veio a colidir na traseira do 
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veículo do autor, causando danos materiais; que, para reparar os danos 

deverá gastar a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), orçamento de 

menor valor junto à Funilaria e Pintura Santo Expedito, nesta cidade; que, 

em face do acidente experimentou contrariedade, tendo seu emocional 

abalado, assim, deve ser ressarcido com danos morais no importe de 10 

(dez) salários mínimos, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 10.370,00 (dez mil, trezentos e setenta reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Foi agendada 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citados, contestaram o pedido, onde procuraram rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, é necessário 

destacar que o abalroamento foi tão insignificante que não quebrou 

nenhuma peça da motocicleta; que, na procura das fotos, pode-se 

observar que não há cacos de vidros ou de plástico no chão próximo ao 

local da suposta batida; que, fica provado que a batida nada mais foi que 

um pequeno incidente de percurso causado por defeitos na rodovia, 

assim, requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. Foi determinada a especificação das provas, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou. 

Compareceram ao ato o autor e seu procurador, os réus e seu procurador 

não compareceram à audiência e nem justificaram as ausências. Foi 

tomado o depoimento pessoal do autor e, em alegações finais, fora 

ratificada a pretensão inicial, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Gilberto Souza de Oliveira aforou a presente ação 

em desfavor de Patrik Herber Rosário e Julio Cezar Carbonato, porque, 

segundo a inicial, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 12:00 

horas, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na MT-270, pois, quando 

avistou na faixa de rolamento vários buracos que ocupavam praticamente 

toda extensão, reduziu a velocidade do veículo, sendo abalroado pela 

motocicleta tripulada por Julio Cesar de propriedade de Patrik Rosário, 

causando-lhe danos tanto na órbita material, como moral. O acidente 

ocorreu na MT-270, via asfáltica de grande fluxo de veículo, como todas 

as artérias asfálticas que cortam o nosso Brasil, portanto, devem os 

motoristas ter cautela redobrada, mormente quando se segue à traseira de 

outro veículo, vez que é perfeitamente previsível que aquele que vai à 

frente pode parar repentinamente ou diminuir a velocidade e/ou outra 

manobra. Remansosa jurisprudência em nosso país tem entendido que 

bruscas frenadas de veículos em ruas da cidade, mesmo aquelas de 

tráfego intenso e rápido, nada têm de inusitado, constituindo mesmo 

acontecimento corriqueiro, o que os motoristas não podem deixar de 

prever, por isso que devem sempre guardar a distância necessária do 

veículo que segue à frente, suficiente para dar tempo ao estancamento do 

veículo, evitando-se qualquer colisão. Ademais, o motorista que segue à 

retaguarda de outro veículo, tem por obrigação manter entre os dois 

carros, distância mínima razoável, que lhe possibilite sempre, num caso de 

emergência, a parada rápida do próprio veículo ainda dentro do espaço 

visível à sua frente. Quando um veículo segue outro com a mesma 

velocidade daquele que o precede, deve manter distância que permita seja 

freado sem colidir com o da frente. Frenagem ou diminuição brusca de 

velocidade é fato perfeitamente previsível, daí constituir elementar 

obrigação de quem trafega à retaguarda de outro veículo, dirigir com 

atenção e guardar distância suficiente para, numa emergência, evitar o 

acidente. Portanto, em se tratando de colisão na traseira, milita a 

presunção de que o condutor do veículo que dirigia atrás não guardou a 

distância necessária para a segura circulação dos veículos, capaz de 

possibilitar a frenagem adequada e evitar esse tipo de acidente. Nestes 

termos, preceitua o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Pode-se até 

dizer que, volvendo a estes autos, se o réu guardasse uma distância 

segura do veículo tripulado pelo autor, certamente teria conseguido parar 

a tempo, presumindo-se daí, a sua culpa para o evento. O fato é que os 

réus não lograram, desconstituir a presunção, alhures mencionada, que 

milita contra si. Com efeito, a não observância da distância de segurança 

constitui imprudência, tema sobre o qual trata Rui Stoco, em seu "Tratado 

de Responsabilidade Civil", Revista dos Tribunais, 5ª. edição, traz a lume 

lição de Wilson Melo da Silva, cujo alerta é no sentido de que: "imprudente 

e, pois, culpado, seria ainda, o motorista que integrando a corrente do 

tráfego descura-se quanto à possibilidade de o veículo que lhe vai à frente 

ter de parar de inopino, determinando a colisão. O motorista que segue 

com seu carro atrás de outro veículo, prudentemente, deve manter uma 

razoável distância do mesmo, atento à necessidade de ter de parar de um 

momento para o outro. Ele não vê e não sabe, às vezes, o que se 

encontra na dianteira do veículo em cujo rastro prossegue. Mandaria, por 

isso mesmo, a prudência, que tivesse cautela e atenção redobradas para 

que não se deixasse colher de surpresa por alguma freada possível do 

veículo após o qual ele desenvolve sua marcha". Sobre a questão, eis a 

jurisprudência:”A parada repentina de veículos no trânsito é comum e 

previsível. Deve, por isso, o motorista manter um espaço livre à sua frente, 

a fim de que, em caso de brusca parada do veículo que lhe está na 

dianteira, possa também deter o seu conduzido sem causar colisão" 

(TACRIM - SP - AC - Rel. Jarbas Mazzoni - JUTACRIM 71/260). "- “Todo 

condutor deve respeitar distância de segurança, em relação ao veículo 

que circula à sua frente, mostrando-se fato absolutamente previsível a 

parada brusca de tal veículo, especialmente diante de acidente na pista. - 

É de se presumir ser responsável pela ocorrência de acidente 

automobilístico o motorista que abalroa a traseira de outro veículo, por se 

considerar que não tenha ele respeitado a necessária distância de 

segurança entre o seu veículo e o que se seguia a sua frente. - Não tendo 

o réu se insurgido, na própria defesa, contra a mensuração feita pela 

autora, relativamente aos danos materiais por ela suportados, não há mais 

como revolver esta questão em sede de apelação, diante da presunção de 

veracidade, ditada pela norma constante do caput do Artigo 302 do CPC.". 

(TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.402.861-9/000, 10ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Pereira da Silva, p. 21/02/04). "APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DA CULPA - FRENAGEM BRUSCA - BATIDA 

TRASEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ÔNUS DA PROVA - DANOS 

MATERIAIS - PENSÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO VALOR. 

Presume-se a culpa do condutor do veículo que se chocou na parte 

traseira da motocicleta do primeiro apelante e, dessa forma, impõe-se 

àquele a obrigação de indenizar o ofendido pelos danos materiais e morais 

sofridos. Qualquer condutor está sujeito a situações abruptas que o 

obriguem a uma ação imediata, seja no sentido de frear, seja no sentido de 

desviar-se, impondo-se portanto àqueles que estejam na direção dos 

veículos atitudes seguras e preventivas relativas à observância das 

normas de trânsito, notadamente acerca da distância mínima obrigatória 

entre os veículos. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de 

indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da 

violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao 

respectivo titular." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0313.04.145423-9/001, 17ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, p.02/11/06). Segundo a 

regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, 

no caso posto à liça, a autora comprovou através de prova documental a 

culpa dos réus, estes, por sua vez, nada carrearam aos autos no sentido 

de minorar a situação incômoda em que se encontram, ficando a 

esquivança apenas e tão somente em meras alegações. Diante de todos 

esses elementos, chega-se a conclusão segura que o único culpado pelo 

sinistro foi, o piloto da moto, o qual não obrara com os cuidados 

necessários quando pilotava o veículo – moto -, assim, não havendo como 

isentá-lo da responsabilidade, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

procedência da ação. Assim, depois de acurada análise das razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, 

em que pese a versão apresentada na peça bloqueio, entendo que há 

elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

descrito na exordial, deve ser debitada à ré. No que se refere ao dano 

material, inequívoca a sua procedência, pois o veículo do autor restou 

danificado na lateral traseira, segundo o orçamento de menor valor fora o 

apresentado pela empresa Funilaria e Pintura Santo Expedito no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil), consoante se pode verificar pelo documento 

ID-5057245. No que tange aos alegados danos morais, entendo que não 

merece provimento, pois os acontecimentos que ensejaram o ajuizamento 

da presente ação não motivam qualquer reparação moral, uma vez que 

somente os fatos e os acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio 

psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de 

ocorrer uma banalização deste instituto. Sobre a matéria, é a lição de Silvio 

de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo 

imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a 

justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o 

inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do 
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homem médio, o 'bônus pater familias': não se levará em conta o psiquismo 

do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos 

da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 

seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 

reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal." 

(in "Direito Civil: Responsabilidade Civil", 4ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, 

p. 39). Tenho que não restaram demonstrados os danos morais alegados 

pela parte autora, o que se fazia imprescindível para gerar o dever 

indenizatório. Embora os fatos narrados possam ter trazido para o autor 

um aborrecimento, isto não é o suficiente para caracterizar os danos 

morais, passíveis de indenização. Face ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais' proposta por GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, em 

desfavor de PATRICK HERBER ROSARIO e JULIO CEZAR CARBONATO, 

todos com qualificação nos autos, condenando os réus, de forma 

solidária, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

referente ao dano material, o que deverá ser corrigido com juros de 1% ao 

mês, a contar da citação e correção monetária – INPC – a partir do efetivo 

desembolso, bem como nas custas processuais e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgada e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 20 de agosto de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004906-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

MARIA NEUZA SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004906-34.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autoras: Maria 

Salles e Maria Neuza Salles Réu: Passaredo Transportes Aéreos S/A 

Vistos, etc... MARIA DO CARMO ORTOLAN SALLES e MARIA NEUZA 

SALLES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressaram neste juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais' em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 

S/A, aduzindo: “Que, compraram passagens aéreas com destino a Minas 

Gerais-MG, com saída em 14 de abril e retorno em 21 de abril, saída e 

retorno pela cidade de Rondonópolis/MT; que, prestes a viajar foram 

surpreendidas com a notícia de cancelamento do voo e consequentemente 

com os planos de retorno; que, cancelou a passagem das autoras e lhes 

colocaram no voo um dia antes, qual seja, o retorno que seria para o dia 

21 de abril foi dia 20 de abril, passando por vários transtornos, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em 

danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Juntam 

documentos e dão à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelas autoras, dizendo: 

“Que, a ré não descumpriu em momento algum o contrato de transporte, 

tampouco prestou serviço defeituoso, isso por que conforme a inicial, as 

autoras foram avisadas do cancelamento do voo , tomaram conhecimento 

sobre a alteração e procedeu a acomodação das autoras no voo 

2278/2346, com partida para as 19:55 horas do dia 20 de abril de 2017; 

que, no caso em tela, é fato que as autoras foram comunicadas 

previamente acerca do cancelamento programado do voo da ré, sendo 

certo que o prazo mínimo de 72 horas foi cumprido, sendo assim, não há 

que se falar em qualquer ato ilícito ou mesmo falha na prestação de 

serviço por parte da empresa ré, desta forma, não há que se falar em 

indenização, assim, requer a improcedência da ação, com a condenação 

das autoras nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Maria 

do Carmo Ortolan Saalles e Maria Neuza Salles aforaram a presente ação 

em desfavor da empresa Passaredo Transportes Aéreos S/A, porque, 

segundo a inicial, adquiriram junto à empresa ré passagens aéreas com 

saída no dia 14 de abril de 2017, desta cidade, com destino a Minas 

Gerais/MG; e, retorno no dia 21 de abril de 2017. Ocorre que a ré efetuou 

o cancelamento do voo de retorno, antecipando-o, colocando-as no voo 

do dia 20 de abril de 2017, passando, por isso, vários transtornos, razão 

pela qual buscam ser indenizadas. Analisando os argumentos de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto 

que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é 

objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo 

diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos à prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." Restou incontroverso 

nos autos que antes de as autoras de iniciarem a viagem foram 

devidamente informadas sobre a mudança da data do retorno, aliás, fato 

devidamente confessado pelas autoras em sua peça de ingresso. E 

mesmo cientes da informação da mudança do voo, aceitaram a mudança, 

pois, dirigiram-se ao aeroporto e seguiram o destino traçado, não havendo 

qualquer insurgência, somente agora. A jurisprudência é pacífica sobre a 

inexistência dos danos morais quando existe a prévia notificação do 

consumidor sobre as alterações do voo, demonstrando a precaução apta 

a evitar a ocorrência de atos ilícitos, não restando configurado o dano 

moral postulado, conforme arestos: “Transporte aéreo. Alteração dos 

horários e destino dos voos de retorno. Consumidor comunicado com 

antecedência. Ausência dedescumprimento contratual ou falha na 

prestação do serviço . Atraso de voo . Transtorno. Prestação de 

assistência. Dano moral. Informada à demandante com antecedência a 

alteração do horário e destino do voo de retorno inexiste má prestação de 

serviços por parte da demandada a justificar indenização por danos 

morais. De igual modo, o atraso do voo , mesmo justificado, não tem o 

condão de eximir as empresas de prestarem todas as informações e 

assistências aos seus clientes, contudo comprovado que a empresa 
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aérea agiu de modo a mitigar, dentro do possível, os transtornos 

normalmente experimentados nessas situações de atraso, revela-se a 

correta prestação de serviços. Descabe indenização extrapatrimonial 

quando não configurado o alegado prejuízo moral, vez que a autora não 

foi submetida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou 

honra pessoal.” (Apelação, Processo nº 0001748-32.2015.822.0009, 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do 

Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 09/02/2017). “Apelação. 

Prestação de serviços de turismo. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de 

consumo, nos exatos termos do que determinam os artigos 2º e 3º, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor 2. Contudo, apesar de reconhecida a 

relação de consumo existente entre os litigantes, a inversão do ônus da 

prova não é automática, pois exige a verossimilhança das alegações dos 

demandantes, o que não se verifica no caso vertente. 3. Os próprios 

autores reconhecem que foram informados com antecedência de 01 (uma) 

semana da alteração do itinerário e horário dos voos inicialmente 

contratados. E ainda que assim não fosse, verifica-se que eles tiveram 

conhecimento prévio da existência de riscos de atrasos e de trocas dos 

voos de ida e de volta. Assim sendo, evidente que inexistiu alteração 

unilateral dos voos contratados, o que, por si só, afasta a alegação do 

defeito na prestação do serviço suscetível de ensejar pagamento de 

indenização. 4. Danos morais não configurados . Os transtornos 

suportados pelos autores, consistentes na chegada atrasada na viagem 

de ida e na utilização de veículo terrestre no trecho final desse percurso, 

não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento corriqueiro e inerente ao 

convívio em sociedade, sendo, portanto, incapazes de gerar a 

responsabilidade civil da ré por danos morais. 5. Danos materiais 

inexistentes. A ré prestou, de forma integral e segura, os serviços 

turísticos aos autores, motivo pelo qual os autores estão obrigados a 

arcar com a contraprestação pecuniária, sob pena de configurar o 

enriquecimento ilícito deles. 6. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Recurso provido 

em parte. (TJ-SP -Apelação APL 00082945620128260637 SP 

0008294-56.2012.8.26.0637 -Data de publicação: 12/07/2016). É o caso 

dos autos. Por outro lado, é cediço que incumbe ao autor a comprovação 

dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio 

da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema 

probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes 

utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE 

PERDA DE TALONÁRIO E FALSIDADE DE ASSINATURA LANÇADA NA 

CÁRTULA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. 

CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA 

PROCEDENTE. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70051555613, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado 

em 27/03/2013) Desta forma, não tendo as autoras comprovado de forma 

escorreita a má prestação de serviços levada a efeito pela empresa ré, 

deve a ação ser julgada improcedente. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais e Morais" promovida por MARIA DO CARMO 

ORTOLAN SALLES e MARIA NEUZA SALLES, com qualificação nos autos 

em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A, com 

qualificação nos autos, condenando as autoras no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser corrigido. Transitada 

em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

20/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005828-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100 5828-41/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

C. F. I. Ré: Fernanda de Almeida Silva Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A C. 

F. I., pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de FERNANDA DE 

ALMEIDA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “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”. No prazo acima 

mencionado, 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005927-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005927-11/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: José Carlos Soares de Lima 

Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

ação de Busca e Apreensão em desfavor de JOSÉ CARLOS SOARES DE 

LIMA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 
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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”. No prazo acima 

mencionado, 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009731-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA MARTINS BORGES (REQUERENTE)

CARLOS NAVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1009731-21.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 32.644,85; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EVANILDA MARTINS BORGES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 20 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA (ADVOGADO(A))

ROSA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000547-41.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSA DE SOUZA BORGES REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes entabularam acordo em audiência de conciliação 

realizada pelos Conciliadores desta Segunda Vara Cível, pugnando por 

sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, 

inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença 

entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais 

custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do 

CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA (ADVOGADO(A))

ROSA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000547-41.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSA DE SOUZA BORGES REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes entabularam acordo em audiência de conciliação 

realizada pelos Conciliadores desta Segunda Vara Cível, pugnando por 

sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, 

inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença 

entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais 

custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do 

CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005152-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA NOGUEIRA LOPES (AUTOR(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005152-93.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): GEOVANA 

NOGUEIRA LOPES Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Senhor(a): 

AUTOR(A): GEOVANA NOGUEIRA LOPES E RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, na qualidade de 

REQUERENTE E REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO que se 

realizará no dia dia 20 de setembro de 2018, às 09h30min, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: X Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ajuizada por GEOVANA NOGUEIRA LOPES em desfavor de 

BANCO BRADESCO SA, ambos devidamente qualificados na exordial. 

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. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15 designo o dia 20 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. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO BENES INACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005156-33.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 86.517,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): COMANDO 

DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI Parte Ré: RÉU: TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Senhor(a): AUTOR(A): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - 

EIRELI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

CONCILILAÇÃO que se realizará no dia dia 20 de setembro de 2018, às 

10h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Despacho/Decisão: " Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE 

VEICULO ajuizada por COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - 

EIRELI em desfavor de TRANSPORTES PANORAMA LTDA e BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, devidamente qualificados na 

exordial. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, 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). Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 20 de setembro de 2018, às 10h30min, 

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. " SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (EXEQUENTE)

FERNANDO ADDINY ZIROLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HOLANDA LEITE (ADVOGADO(A))

IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES (EXECUTADO)

TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000707-03.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I EXECUTADO: TBM - 

TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A, IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES 

Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente a respeito da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada retro, especificamente sobre as 

alegações de excesso de execução, redução da cláusula penal e 

compensação de crédito oriundo do juízo arbitral, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A seguir, conclusos para análise dos pedidos pendentes. 

RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001402-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MALCOLM MARCONDES LARIOS (REQUERENTE)

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MINEI NAKASONE (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA ASSIS (REQUERIDO)

NELLO RICCI NETO (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO FRANCO ALVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001402-54.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 2.952.554,48; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CAUTELAR 

INOMINADA (183). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

MALCOLM MARCONDES LARIOS Parte Ré: REQUERIDO: SERGIO PEREIRA 

ASSIS Senhor(a): REQUERENTE: JOSE MALCOLM MARCONDES LARIOS E 

REQUERIDO: SERGIO PEREIRA ASSIS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, na qualidade de PARTES REQUERENTE E REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, para comparecer à audiência designada, para tentativa de 

conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

CONCILIAÇÃO que se realizará no dia dia 27 de setembro de 2018, às 

11h., no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: " Vistos etc. Não obstante o teor da certidão retro, 

diante do petitório formulado pela parte requerida no ID 12579752 e 

considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, e tendo em vista, ainda, a possibilidade de solução 

consensual deste conflito, DESIGNO a audiência conciliatória para o dia 27 

de setembro de 2018, às 11h. Registre-se que a realização da aludida 

audiência não implicará na reabertura de prazo para apresentação de 

defesa pela parte requerida, uma vez que esta, embora devidamente 

intimada, deixou de apresentá-la no prazo legal, consoante certificado nos 

autos. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E 

ODONTOLOGICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004623-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MONTAGNA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBARI ALVES (RÉU)

DECIO OLIVO SASSI (RÉU)
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S. M. T. S. (RÉU)

R. A. A. (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO CARLOS MONTAGNA (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004623-74.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): ANTONIO 

MONTAGNA Parte Ré: RÉU: ALBARI ALVES, ROSANGELA APARECIDA 

ALVES, DECIO OLIVO SASSI, SONIA MARIA TONTINI SASSAI Senhor(a): 

AUTOR(A): ANTONIO MONTAGNA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para 

cumprir a determinação alí contida. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por 

ESPÓLIO DE ANTONIO MONTAGNA, representado por ROBERTO CARLOS 

MONTAGNA, em desfavor de ALBARI ALVES e outros, devidamente 

qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei 

n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “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”. Todavia, analisando-se 

os autos, percebe-se que não está comprovada a insuficiência de 

recursos da parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação pertinente para a concessão da gratuidade 

postulada, bem como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale 

ressaltar que o direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, 

conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado 

aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a 

Constituição não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento 

dos serviços judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não 

apresentou comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de 

renda, ou qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à 

alegada inviabilidade de pagamento das despesas em questão, 

revelando-se inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de 

hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260) Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005194-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CAZAGRANDE FERREIRA (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAJA LUIZ BASSO (REQUERIDO)

SOLANGE MUZZI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005194-45.2018.8.11.0003; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELI 

CAZAGRANDE FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: PIRAJA LUIZ BASSO, 

SOLANGE MUZZI Senhor(a): REQUERENTE: SUELI CAZAGRANDE 

FERREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, bem como para cumprir a 

determinação alí contida. Despacho/Decisão: Vistos etc. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais pertinentes à distribuição da missiva, no prazo 

legal. Superada a irregularidade supramencionada, CUMPRA-SE conforme 

deprecado. Após, devolva-se à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, com as cautelas de estilo. Às providências. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717032 Nr: 12447-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGOESTE - SOCIEDADE ALGODOEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA CARREIROS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANUEL FREITAS DA 

SILVA - OAB:22.582/SC, RICHARD ABECASSIS - OAB:29.016/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora , para no prazo de cinco dias 

manifestar sobre a proposta do Perito de fls 486/487, para a realização da 

Avaliação do imóve penhorado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410771 Nr: 6807-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREA NETO & CIA LTDA, 

JOAQUIM INACIO CORREA NETO, ODILZE VIEIRA DOS SANTOS CORREA, 

HELDER MILLER DOS SANTOS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784541 Nr: 7978-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALELETRO LTDA - ME, JULIO CESAR 
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SCHMITT CRESPO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE 

AUTORA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721659 Nr: 2679-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO VICENTINI MANCHINI, FRANCISCO 

CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para proceder com a 

RETIRADA dos Ofícios expedidos para as providências necessárias, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811129 Nr: 18287-97.2015.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

apresente procuração pertinente ao levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768632 Nr: 1547-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 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 do petitório de fls. 106/177, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401221 Nr: 14830-38.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, 

CONVENIENCIA BARBOSA, VALDEIR DOS SANTOS MACEDO, KATIA 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/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 da Certidão de fls. 160, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794310 Nr: 12056-54.2015.811.0003

 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: ODEMIR UMBERLINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE OCAMPOS CARDOSO 

FACHINNI - OAB:71/73/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. 83, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774637 Nr: 4136-29.2015.811.0003

 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: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT4729A

 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 correspondência devolvida de fls. 

77, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737487 Nr: 337-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls.154, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300479 Nr: 10673-61.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANULFO LUIZ DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTHER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6132/MT
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para retirar o 

documento de fls. 05, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448354 Nr: 3533-92.2011.811.0003

 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: EVALIN ALVES SALOMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUVA VALENTIN CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para retirar os 

documentos de fls. 16/34, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 395299 Nr: 8867-49.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBERIA LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 154/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811430 Nr: 18367-61.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME, VIVIANY 

FERREIRA NOBRE DIAS, IRIMAR RODRIGUES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls.99, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774386 Nr: 4058-35.2015.811.0003

 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: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

182/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739784 Nr: 1835-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ LOURENÇO DA SILVA, GLACI 

PERSZEL LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 67/69, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411421 Nr: 7504-90.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL VENANCIO MARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INÊS MECENAS DO 

CARMO - OAB:5.852/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 requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 129/132, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440789 Nr: 9458-06.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MILTON DE SOUZA VIANA, SUEILA LAIS ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/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 do retorno da Carta Precatória de 

fls.145/180, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824709 Nr: 4517-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE SOUZA GIL ME (METALTEC), TATIANE DE 

SOUZA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 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.65, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804296 Nr: 16036-09.2015.811.0003

 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: CLAUDIR TADEU AGOSTINI, SANDRA MARIA RAMBO 

AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735570 Nr: 15106-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, MAGDA ANTUNES DE FARIA 

ZANINI, ARNALDO DE OLIVEIRA, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 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 correspondência devolvida de 

fls.239, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407094 Nr: 2824-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 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 de 15 (quinze) dias conforme R. Decisão de fls. 117, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CARLOS BATISTA (AUTOR(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.W.F.DE SOUZA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002870-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada para que a empresa ré efetue o 

conserto dos estragos causados no padrão de energia no autor, 

conforme descrito na inicial. Em breve síntese, argumenta que o ônibus de 

propriedade da empresa ré, ao passar na rua da residência da casa do 

requerente, acabou por entortar o padrão de rede de energia elétrica. 

Aduz que entrou em contato com a empresa requerida para o conserto do 

padrão, porém não obteve êxito. O artigo 300 do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao direito alegado o que 

obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. De outro 

turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003783-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003783-64.2018.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando 

os autos, observa-se que o demandante comprovou que ingressou com o 

pedido administrativo do Seguro DPVAT, conforme consta do documento 

no Num. 13344349 - Pág. 4, pelo que determino o prosseguimento do feito. 
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Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003342-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1003192-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003184-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON SALVADOR DE SOUZA (AUTOR(A))

EDIMARA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003184-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004625-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P A COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004625-15.2016.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Num. 10805913, a informação de que embora devidamente citada para 

cumprir a obrigação, a requerida não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Cumpra o dispositivo final da decisão do Id. 6124905. Expeça 

o respectivo mandado, conforme determina o § 2º, do art. 701, do CPC. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000786-79.2016.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a ação foi proposta em face Recuperadora de 

Caminhões Rondonópolis Eireli, Juliano Araújo da Silva, Júlio Mendes da 

Silva e Paula Lúcia Araújo Lima, conforme consta da exordial do Num. 

1449333. Até o presente momento somente a empresa devedora foi 

devidamente citada, sendo que a diligência em relação aos demais 

devedores restou inexitosa (Num. 3668344). Assim, determino a inclusão 

dos demais devedores no registro do PJE, bem como a intimação do 

credor para promover a citação dos executados Juliano Araújo da Silva, 

Júlio Mendes da Silva e Paula Lúcia Araújo Lima, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002326-65.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

certidão do Sr. Meirinho (Num. 12454029), intime o patrono da autora para 

que no prazo de 05 (cinco) dias informe o endereço completo da parte, 

para posterior designação de perícia médica. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003181-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002058-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002058-74.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

certidão do Sr. Meirinho (Num. 12545967), intime o patrono do autor para 

que no prazo de 05 (cinco) dias informe o endereço completo da parte, 

para posterior designação de perícia médica. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002799-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002799-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela antecipada para que a requerida retire as 

postagens constantes em rede social, vez que tem maculado a imagem 

pública da requerente conforme descrito na inicial. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo 

como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao 

direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não 

há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte 

autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir 

o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. De outro 

turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003105-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA COSTA (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A (RÉU)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003105-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003098-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDA GONCALVES REZENDE (AUTOR(A))

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)
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VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003098-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BRUNO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000420-06.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o AR de intimação para comparecer ao Mutirão DPVAT foi devolvido com a 

informação “endereço insuficiente” (Num. 12868449), intime o patrono do 

autor para que no prazo de 05 (cinco) dias informe o endereço completo 

da parte, para posterior designação de perícia médica. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003561-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003561-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, cumprindo a 

decisão constante no Id. 9837923, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena 

de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005896-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (RÉU)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (RÉU)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005896-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de FARMÁCIA CONFRESA LTDA ME E OUTROS, 

também qualificados no processo, visando receber débito resultante de 

títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da 

requerida para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido 

preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os 

documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005908-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MEDERIX GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005908-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 
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no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008287-50.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

autor pugnou pela desistência da ação (Num. 14636737). Entretanto, a 

parte requerida foi devidamente citada e apresentou contestação. Assim, 

ante o disposto no artigo 485, §4º, do CPC, intime a demandada para 

manifestar anuência acerca do pedido de desistência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000382-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

NORTOX SA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000382-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerida 

Nortox para apresentar o cronograma físico-financeiro das etapas de 

elaboração do EIA/RIMA, estudos e previsão de medidas de prevenção de 

acidentes industriais ampliados, conforme determinado na liminar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Vindo as informações, dê-se nova vista ao parquet, 

inclusive sobre os termos da certidão proferida no Id. 9335164. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA CARDOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003195-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Joaquim Pereira Cardozo (CPF nº 

631.619.231-20), com a utilização do Sistema BacenJud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004732-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004732-59.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Pedro Ferreira da Costa (CPF nº 

630.392.301-15), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud. Vindo 

as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

DAYANE LEITE DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006707-48.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis – MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006084-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006084-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 
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15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004081-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição, e tendo em vista que a 

designação de audiência de conciliação não acarretará prejuízo a 

qualquer das partes, designo o dia 16 de outubro de 2018 às 14h40 para 

audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus 

respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. III – Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007791-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERI DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE CAMPOS CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR ALVES SILVA (RÉU)

REGINA OLIVEIRA BASTOS ALVES (RÉU)

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

jose ferreira de moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Adimar Alves Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

America Incorporadora e Administradora de Bens Ltda (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Luciano Lima de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007791-21.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - Certifique a Sra. 

Gestora acerca das citações, intimações e respostas relativas aos 

confinantes e às Fazendas Públicas. 2.0 - Deixo de determinar a remessa 

do feito ao representante do Ministério Público, tendo em vista que esta 

ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos 

do artigo 178, do CPC. 3.0 - O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. O dever de cooperar existe no interesse de todos, pois 

todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo razoável.” O 

mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem cooperar com 

o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor 

forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo 

Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 

2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas. Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo. Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Deverão, ainda, no 

mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a possibilidade de 

acordo. A mera alegação da parte que quer produzir todas as provas 

permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual 

modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto 

alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006161-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (REQUERENTE)

Refaat Naim Charafeddine (REQUERENTE)

Anis Melhem Hamze (REQUERENTE)

Najia El-amar Hamze (REQUERENTE)

Samir Melhem Hamze (REQUERENTE)

Nazih Melhem Hamze (REQUERENTE)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006161-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-03.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DALVA SOARES MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005557-03.2016.8.11.0003. Vistos etc. Apesar da credora 

não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da devedora, vê-se que 

ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, 

nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do atual 

endereço da ré Luciana Aparecida dos Santos Me (CNPJ nº 

14.773.175/0001-46), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud. 

Vindo as informações, cite a devedora nos endereços obtidos e ainda não 

diligenciados aos autos e, em sendo o caso, expeça carta precatória com 

prazo de 30 (trinta) dias. Restando frustrada a tentativa de citação, ou 

sendo o endereço o mesmo já diligenciado nos autos, desde já, defiro a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a credora é beneficiária da 

justiça Gratuita. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005197-34.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do devedor Mário Jorge Bucater (CPF nº 

107.765.958-06), com a utilização do Sistema BacenJud . Vindo as 

informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000735-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

ERMENESIO VILELA DE MORAIS (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA OAB - 141.860.471-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000735-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. Aguarde a 

realização da audiência de conciliação designada (16.10.18) no feito 

executivo vinculado a esta ação, sob o nº 1004081-90.2017.8.11.0003. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000006-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER JOSE BERNARDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000006-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Fagner José Bernardes da Silva 

(CPF nº 732.356.601-00), com a utilização do Sistema Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010419-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAPTER RIBEIRO FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004777-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOVELINO DE SOUZA DANTAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004777-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o banco 

requerido efetue a suspensão das cobranças do empréstimo consignado, 

conforme narrado na inicial. 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. Analisando os fatos, observa-se que o demandante 

não demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela. Portanto, neste momento processual não se 

vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que 

permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de 

impulsionar para estabelecer o contraditório para averiguar acerca das 

condições dos termos contratados. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 413 de 630



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/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006047-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006082-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006156-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

EVARISTO KUHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

CDN COMERCIO E SERVICOS VEICULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Célia Alves Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ESTEVES GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008931-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ARAUJO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ REZENDE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ISABEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGRADA FAMILIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRA DE OLIVEIRA FIGUEREDO (RÉU)

NIVALDO JOSE FRANCISCO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14848706

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003486-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14844938
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009730-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14849712

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003478-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO (AUTOR(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLAR REFRIGERACAO LTDA (EXEQUENTE)

FREDERICO GUIMARAES MARRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido no id. 12216512. Decorrido o prazo de 05 dias, fica desde já 

intimado para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004315-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14853782

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES (AUTOR(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca do oficio juntado ID. N. 14854073

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14576556 , 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813758 Nr: 812-94.2016.811.0003

 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: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte requerente para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.117/125 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706703 Nr: 1434-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BIELA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida, (fl. 118/118V), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716615 Nr: 12009-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO AMISTALDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 99/101), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799327 Nr: 14055-42.2015.811.0003

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 147/149), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 892248 Nr: 2573-92.2018.811.0003

 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: MARILENE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:DEFENSORA P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 54/59), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755514 Nr: 10597-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO JORGE PELERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MORAES, CREONILDES 

FERNANDES DA SILVA RODRIGUES, SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS, 

JOSÉ VIEIRA DE MORAES FILHO, JULIO CESAR DA SILVA, CLARICE 

SANTOS CARDOSO, JOÃO GOMES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 114/115), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740701 Nr: 2442-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFER COMERCIO E REFRIGERAÇÃO DE 

PURIFICADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 69/70), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 1304-24.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINEI BENTO DE OLIVEIRA ( REVEL), ABEL 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FL. 

203, 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.: 804538 Nr: 16133-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida, (fl. 77/78), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790913 Nr: 10596-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS, NAILDE LAURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR CREVELARI - 

OAB:20446/O, LEANDRO CESAR DE JORGE - OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida, (fl. 178/179), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719383 Nr: 417-10.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BISPO DOS SANTOS ME, GILSON 

BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida, (fl.83/84), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 394802 Nr: 8276-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 182). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768728 Nr: 1578-84.2015.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 416 de 630



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida, (fl. 56), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452655 Nr: 7834-82.2011.811.0003

 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: ROSILENE VAZ DA SILVA, MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO - OAB:7670/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso adesivo (fl. 460/471 ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803838 Nr: 15855-08.2015.811.0003

 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: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 147/151 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 279460 Nr: 3102-10.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVIO FERREIRA VAZ, MARCOS EAGNER 

SANTANA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI 

DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada (fl. 312/313), no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785583 Nr: 8466-69.2015.811.0003

 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: CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA, LUCIANO 

JEANRIE DA ROSA TIBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VANESSA DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 72/73). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704817 Nr: 12796-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista ao advogado do 

exequente, solicitado a (fls. 301), para manifestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792316 Nr: 11221-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIO MELO DE SOUZA, IMPERIO ASSISTENCIA 

TECNICA EM MOTORES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 238.382

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 11221-66.2015.811.0003, 

Protocolo 792316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744698 Nr: 4886-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPINAMBAS ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 4886-65.2014.811.0003, 

Protocolo 744698, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798837 Nr: 13856-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES 

LTDA-ME, CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - CONTÉCNICA, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 
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NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238382, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 238.382, 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO 

MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 13856-20.2015.811.0003, 

Protocolo 798837, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849827 Nr: 11358-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OTAVIO SILVA 

MAGELA, para devolução dos autos nº 11358-14.2016.811.0003, 

Protocolo 849827, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724421 Nr: 5409-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5409-14.2013.811.0003, Protocolo 724421, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 593-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): EVERALDO PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 593-28.2009.811.0003, 

Protocolo 418147, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331910 Nr: 2695-96.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NUNES MARRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO, para devolução dos autos nº 2695-96.2004.811.0003, 

Protocolo 331910, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797600 Nr: 13314-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOULART, JULIO DIAS 

GOULART, MARCOS ANTONIO GOULART, VERA LUCIA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4112, MIGUEL ARCÂNGELO TAIT - OAB:56118-A, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILLA B. NEVES 

GUEDES, para devolução dos autos nº 13314-02.2015.811.0003, 

Protocolo 797600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767184 Nr: 970-86.2015.811.0003

 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: ANTÔNIO RAMOS GERALDO, MARIA APARECIDA 

RAMOS, JOSÉ NILTON RAMOS DA SILVA, DENILSON PEREIRA RAMOS, 

ROSENILDA PEREIRA RAMOS, WPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB:5164/MT

 Código Processo nº. 767184Vistos etc.Considerando a decisão do juízo 

ad quem (fls. 737/747), que determinou a o retorno dos autos para seu 

regular processamento, designo audiência de instrução para o dia 10 de 

outubro de 2018 às 14h00.Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. (...). 

Sendo que para o caso específico de intimação por via judicial deverá 

justificar sua pertinência e depositar a diligência do senhor oficial, no 

prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação 

para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a 

parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, 

do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte providenciar o 

cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, 

devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação 

para tal desiderato.Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC.Tendo em vista que a lide tem interesse de menor, dê-se 

vista ao representante do Ministério Público.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789949 Nr: 10214-39.2015.811.0003

 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: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 5.895

 (...).Posto isso, rejeito as preliminares arguidas.Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda a prática de ato ilícito pelo requerido e a existência do dano a ser 

reparado e sua extensão. (...)” No entanto, hei por bem deferir 

tão-somente, a produção da prova pericial médica pleiteada pelo primeiro 

requerido, por entender ser despicienda a prova técnica para atestar se o 

veículo estava em consonância com as regras de segurança, pleiteada 

pelo primeiro requerido, mesmo porque o sinistro ocorreu há três anos. 

Nomeio perito do Juízo o médico Luiz Antunes Hachem Neto, independente 

de compromisso, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Efrem 

Caminschi, nº 255, Vila Birigui, Clínica AME, Fone: 66-3026-1810. Intime-o 

para apresentação de proposta de honorários, contato profissional, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 

465, §2º, do CPC). Os honorários serão arcados pelas requeridas.Vindo 

aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do  CPC) .A to  con t ínuo,  imed ia tamente  conc luso  pa ra 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais.Defiro a 

produção de prova testemunhal, no tocante ao depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas, sendo que a audiência de instrução será 

designada oportunamente, após a realização dos trabalhos 

técnicos.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 19330 Nr: 98-87.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOYA SEVERIANO, ADOLFO VALERIO, 

EGIDIO VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA JUSSARA 

RODRIGUES - OAB:6090/MT, Oswaldo Rodrigues Moutinho - 

OAB:408-RO

 Código Processo nº. 19330

Vistos etc.

 Intime o 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, 16 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405792 Nr: 1514-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS JORDAO LTDA ME, 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, EDMUNDO JORDAO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS 

- OAB:16869/O

 Código Processo nº. 405792

Vistos etc.

Defiro a suspensão do andamento do feito apenas pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o lapso suspensivo, diga o credor, independente de intimação.

Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700128 Nr: 8099-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 700128.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da exequente à fls. 217, determino a suspensão do 

feito pelo prazo requerido.

 Havendo o decurso do prazo, intime o exequente, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719236 Nr: 275-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MARCIO QUEIROZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Código nº. 719236.

 Vistos etc.

O exequente pleiteou à fls. 94, pela expedição de ofício ao DETRAN/MT, 

para indicar o endereço cadastrado no sistema interno visando a 

localização do veículo para posterior penhora e avaliação.

 Todavia, a obtenção do atual paradeiro do veículo trata-se de diligência 

cabível a parte interessada, razão pela qual indefiro o pleito formulado à 

fls. 94, devendo o exequente buscar os meios próprios para obter o fim 

almejado.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707067 Nr: 1817-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FURLANETI SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:8872

 Código nº. 707067.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da exequente à fls. 181, determino a suspensão do 
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feito pelo prazo requerido.

 Havendo o decurso do prazo, intime o exequente, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786592 Nr: 8854-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI COSME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código nº. 786592.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo exequente à fls. 177/178, desconsidero o 

pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença formulado à 

fls. 174/176 e defiro o levantamento dos valores constantes à fls. 

171/173, observando os dados bancários fornecidos, nos termos do 

Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426768 Nr: 8920-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AROGERIO BREXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código Processo nº. 426768

Vistos etc.

Considerando que houve bloqueio nas contas bancários do devedor no 

importe de R$ 924,95 (novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco 

centavos), e que o devedor, intimado, não manifestou sobre o bloqueio 

(fls. 236), intime o credor, na pessoa do patrono constituído para requerer 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 847821 Nr: 10756-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL APOLINARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DE HOJE LTDA, EMANOEL GOMES 

BEZERRA JUNIOR, GINA LUZ BORGES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 29, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723587 Nr: 4581-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DELGUINGARO ME, ADILSON DELGUINGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT - EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

de fls. 114/116, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805286 Nr: 16392-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF AGROPECUARIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SPANHOLI, MARIA APARECIDA DA 

SILVA BEM, SPANHOLI TRANSPORTES DE SUINOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão fl. 74, bem como, providenciar o andamento do feito 

sob pena de arquivamento. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 293608 Nr: 8147-58.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 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: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 463. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719367 Nr: 401-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON FRANCISCO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 116, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816021 Nr: 1565-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAEDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

01.10.2018 ÀS 13H30 PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, CONFORME 

DESCRITO ÀS FLS. 148.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002678-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EUNICE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEDROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002678-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que a devedora foi citada por hora certa e deixou 

transcorrer in albis o prazo para interposição dos embargos ou pagamento 

do débito (Num. 11829180). O artigo 72, II, do CPC estabelecer que: “Art. 

72 - O juiz nomeará curador especial ao: (...) II –réu preso revel, bem como 

ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for 

constituído advogado.” (grifei) Há de se registrar, ainda, que a questão já 

se encontra sumulada pelo e. STJ, com a edição da Súmula 196, senão 

vejamos: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, 

permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para 

apresentação de embargos.” (grifei) Dessa forma, objetivando evitar 

futuras alegações de vícios e nulidades dos atos processuais, nomeio 

Curadora Especial na pessoa da Defensora Pública que atua junto à 

Terceira Vara Cível nesta Comarca, a revel citada por hora certa. Intime. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008715-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008715-32.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando pedido 

do item “5’, verifica-se que a credora pleiteia a desconsideração inversa 

da personalidade jurídica da executada. Ocorre que, para análise do 

referido pedido faz-se necessária à instauração de incidente em autos 

apartados, a serem distribuídos por dependência, cujo procedimento está 

previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. A partir da entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica depende a instauração do 

incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC. No caso, na 

forma do disposto no art. 133 do CPC/2015, o pedido deverá ser autuado 

como incidente, com o recolhimento das custas devidas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070259197, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 31/08/2016) Assim, deixo de apreciar o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora vez 

que requerido pela via inadequada. Intime a exequente para comprovar 

que os veículos que pretende penhorar (Num. 14483486 - Pág. 2) são de 

propriedade da devedora, bem como o endereço para localização dos 

mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após a juntada dos documentos 

comprobatórios, expeça mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

veículos, depositando-os nas mãos do representante legal da credora, 

compromissando-o, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do CPC. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002932-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON CESAR JOSE DA SILVEIRA (EXECUTADO)

SAULO MARQUES SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002932-93.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

de penhora dos imóveis sob as matrículas nº 49136, 49142, 49143, 49144, 

68765, 90879, 90880 e 92031, do CRI local. Entretanto determino que a 

constrição recaia apenas na proporção de 50% de cada imóvel para 

resguardar a meação do cônjuge do devedor Celso César José Silveira, 

vez que é casado sob o regime de comunhão de bens. II - A formalização 

da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da 

Lei Adjetiva em vigência. III – Formalizada a constrição judicial, intime o 

devedor e seu cônjuge, via oficial de justiça, nos termos dos artigos 841, 

§2º e 847, do CPC, bem como para manifestar acerca da indisponibilidade 

dos valores pelo Sistema Bacenjud. IV – Havendo o decurso do prazo 

alhures sem manifestação, expeça mandado de avaliação dos bens, nos 

termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. V - Expeça o 

necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004059-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

COBIANCHI & PEREIRA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004059-95.2018.8.11.0003. Vistos etc. A demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio. No entanto, não trouxe aos 

autos qualquer comprovação da situação de sua hipossuficiência. 

Devidamente intimada para juntar aos autos documentos comprobatórios 

de seus rendimentos, o mesmo não cumpriu o comando legal, deixando 

decorrer o prazo in albis (Num. 14758436). Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

houve comprovação de que preenche os requisitos legais. Intime a autora, 

na pessoa de sua patrona constituída, para o pagamento promover o 

recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Intime. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003720-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE GARCIA DA COSTA (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003720-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. O demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 

hipossuficiência. Devidamente intimado para juntar aos autos documentos 

comprobatórios de seus rendimentos, o mesmo não cumpriu o comando 

legal, deixando decorrer o prazo in albis (Num. 14738705). Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não houve comprovação de que preenche os requisitos legais. 

Intime o autor, na pessoa de seu patrono constituído, para o pagamento 

promover o recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime. Rondonópolis – MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002247-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SCARTEZINI RODRIGUES (EXECUTADO)

JOULYELIZA LUBIA BATISTA DE OLIVEIRA SCARTEZINI (EXECUTADO)

T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002247-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. T.L. COMÉRCIO E 

MARKETING DE COLCHÕES e outros interpuseram EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE em desfavor de AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S/A, alegando que os juros de mora devem incidir a 

partir da citação e que não possuem condições financeiras de liquidar o 

débito. Ainda, pleiteiam a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

bem como a designação de audiência de conciliação. Intimado para 

manifestação, o exequente refutou as alegações dos devedores. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A exceção de pré-executividade 

advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em 

lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante 

inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada 

falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação. Este instituto 

possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve 

demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das 

características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido 

quando exigir dilação probatória. No presente caso, os executados alegam 

a indisponibilidade financeira, bem como arguiram que a incidência de juros 

ocorre a partir da citação. Tal arguição não merece prosperar, vez que a 

incidência dos juros moratórios se inicia da data dos respectivos 

vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, caput, do Código 

Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor”. Sobre o tema, a 

jurisprudência tem entendido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA QUE NÃO SE DÁ 

COM A CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MAS SIM COMO 

DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA 

REPRESENTADA PELO TÍTULO QUANDO JÁ, ENTÃO, EXEQUIVEL. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70071813489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/03/2017)”. 

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Concedo o benefício da Justiça 

Gratuita, vez que os devedores comprovarão que preenchem os 

requisitos legais para tal benesses e, ainda estão assistidos pela 

Defensoria Pública. Certifique a Sra. Gestora se houve apresentação de 

Embargos à Execução junto ao Sistema PJE. Tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em vista o pleito dos 

devedores, designo o dia 16 de outubro de 2018 às 14h20 para audiência 

de conciliação. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006464-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

NESCEOLINO CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006464-41.2017.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Nesceolino Clemente contra a 

Ympactus Comercial Ltda. In casu, flagrante é a intenção do credor de 

receber valores despendidos com aquisição de produtos da executada. É 

de conhecimento público decisão proferida pela Justiça do Estado do 

Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério 

Público, reconhecendo a prática pirâmide financeira que lesou inúmeros 

brasileiros, em todos os Estados da Federação. Sobre a legitimidade do 

requerente para o ajuizamento da presente ação, não é despiciendo 

relembrar que, nos termos do art. 783, do CPC, "a execução para a 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível". 

Registra-se que a ação civil pública é destinada a promover a proteção da 

tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos 

do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a seguir: "Art. 81. A 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. 

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou 

direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou 

direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 

ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum". No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que o exequente possa obter a satisfação de seu direito, 

deverá fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, cujo 

indício pode ser constatado pelo documento que instrui a inicial, que são 

suficientes para embasar o ajuizamento da presente demanda. 

Considerando a existência de título judicial transitado em julgado, e, in 

casu, por envolver fato novo, consistente na realização de prova apta a 

determinar o valor da condenação, é legítimo o recebimento do pedido 

formulado pelo requerente como liquidação de sentença por artigos, na 

qual será garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos adiante transcritos: "Art. 509. Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua 

liquidação, a requerimento do credor ou devedor. I - por arbitramento, 

quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou 

exigido pela natureza do objeto da liquidação; ". Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: "A sentença de procedência na ação coletiva 

tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC)". Dessarte, torno sem efeito a decisão do Id. 12003422 e 

recebo o pedido inicial como cumprimento de sentença por arbitramento. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a executada para apresentar defesa, 

querendo, no prazo legal. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 
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DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002461-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIO RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO ATILA LOPES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002461-43.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 

8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer sociedade 

seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros enquadrados no 

DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Posto 

Isto, rejeito a questão preliminar suscitada na peça defensiva. Não 

havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova da invalidez permanente do 

requerente. Defiro a produção da prova pericial requerida pela 

seguradora. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. Luiz Antunes Hachem 

Neto, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Efrem Caminschi, nº 

255, Vila Birigui, Clínica AME, Fone: 66-3026-1810. Intime-o para 

apresentação de proposta de honorários, currículo, com comprovação da 

especialização e contato profissional, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a 

proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005111-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAETANO DE SOUZA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005111-63.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

necessidade da produção da prova pericial para quantificar a extensão do 

dano, nomeio perito do Juízo o médico Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, com 

endereço profissional nesta cidade, na Rua Efrem Caminschi, nº 255, Vila 

Birigui, Clínica AME, Fone: 66-3026-1810. Intime-o para apresentação de 

proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização e 

contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010083-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SILVA NETO (AUTOR(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010083-76.2017.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide, bem como 

arguiu em preliminar, carência da ação em face do pagamento efetuado na 

seara administrativa. Considerando que na data de 02/08/2016, foi 

expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149 

de 04/08/2016, a qual homologou a Mudança de Denominação Social da ré, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo da lide para constar 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. A 

alegação da parte ré é no sentido de que, em face ao recebimento parcial 

da verba securitária, teria o segurado concordado com o pagamento como 

procedido e dado a quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre 

as partes não afasta a possibilidade de o autor discutir judicialmente 

direitos seus, até pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor 

efetivamente pago. Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo 

de quitação, exonerando a seguradora das obrigações assumidas por 

meio do contrato de seguro, aquele documento quitou apenas a 

importância nele estipulada, logo, prevalece a obrigação de indenizar o 

valor restante fixado para o seguro DPVAT. Dessa forma, rejeito a 

preliminar suscitada na peça defensiva. Não havendo outras preliminares 

a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, 

dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda 

na prova da invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da 

prova pericial requerida pela seguradora (Num. 12238426 - Pág. 10). 

Nomeio perito do Juízo o médico Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, com 

endereço profissional nesta cidade. Intime-o para apresentação de 

proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização e 

contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009328-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

LAURENTINO RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009328-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

na data de 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016, a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da ré, defiro o pedido de retificação do polo 

passivo da lide para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Não havendo preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora (Num. 12153885 - Pág. 11). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional 

na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, 

currículo, com comprovação da especialização e contato profissional, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 

465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as 

partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime 

as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem 

assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009318-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009318-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A lide, bem como arguiu em preliminar, carência da ação em face do 

pagamento efetuado na seara administrativa. Segundo disposto no art. 7º 

da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder 

pelo pagamento qualquer sociedade seguradora que opere seguro que 

acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por 

pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma legal legitima 

qualquer seguradora a responder pela indenização em caso de seguro 

obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a alegação da parte ré é no sentido de 

que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria o segurado 

concordado com o pagamento como procedido e dado a quitação ao 

contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não afasta a 

possibilidade de o autor discutir judicialmente direitos seus, até pelo fato 

de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas na peça 

defensiva. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora (Num. 12508539 - Pág. 17). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, com endereço 

profissional nesta cidade. Intime-o para apresentação de proposta de 

honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato 

profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas 

as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua 

intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (RÉU)

DAYSE BONFIM DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001119-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação dos requeridos restaram infrutíferas; 

considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 02 (dois) anos sem 

que a demandante consiga promover os atos processuais necessários 

para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua citação editalícia, 

com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande 

circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) 
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dias. Deverá a autora comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002278-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS COUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002278-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, 

devendo constar no polo ativo da lide RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADO (Num. 11785712 - Pág. 2). Intime a parte executada via 

ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

da incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão 

sobre o saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GERALDO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002512-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que a 

irresignação da requerida é extemporânea face o trânsito em julgado da r. 

sentença que condenou-a ao pagamento das custas (Num. 11671437), 

mot ivo pelo qual  deixo de aprec iar  o  ped ido de 

reconsideração/chamamento do feito a ordem. Assim, intime a demandada 

uma vez mais para recolhimento das custas processuais no prazo de 05 

(cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem manifestação, deverá a 

Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis. Após, ao arquivo com a baixa e anotações 

necessárias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002874-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES DA SILVA HORTA (EXECUTADO)

LUCIANA ABREU HORTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002874-90.2016.8.11.0003. Vistos etc. As partes noticiam 

a realização de acordo e requerem a sua homologação e a suspensão do 

andamento do processo até o integral cumprimento da avença (Num. 

13908673). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005)” Assim, o credor pode conceder prazo para que os devedores 

cumpram a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo determinado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo 

que, de fato, as partes firmaram novas condições para o pagamento do 

débito, mas sem que isto constituísse qualquer novação de sorte a 

substituir o título exequendo. E mais, a transação é categórica no sentido 

de que o inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ensejará a 

retomada e prosseguimento do feito. Em caso semelhante, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu: "No processo executivo, a convenção das 

partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o 

feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo 

sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, 

CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter.) A 

jurisprudência não discrepa: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO 

STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo executivo, a 

convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão 

de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação 

(art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as partes 

expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC. A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. Dessa forma, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o andamento do processo pelo prazo 

necessário para cumprimento do acordo (30.12.2019) ou até nova 

manifestação dos interessados. Havendo o decurso do prazo, intime o 

credor para informar se houve o integral cumprimento do acordo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Proceda o desbloqueio dos valores constritados na 

contas bancárias em nome dos devedores pelo Sistema BacenJud, na 

forma consignada no item “3” do acordo. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005434-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005434-05.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

trata-se de Ação Monitória, onde o requerido foi devidamente citado para 

cumprir a obrigação, entretanto, efetuou o pagamento parcial do débito e 
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não ofereceu embargos monitórios. Procedida a intimação pessoal para 

complementação do valor devido, a diligência restou infrutífera ante a 

informação que o devedor mudou-se. Desse modo, não há que se aplicar 

a multa e os honorários cabíveis ao rito de cumprimento de sentença, 

sendo certo que havendo a inércia da parte devedora, o título, objeto da 

lide, constituir-se-á de pleno direito como título executivo judicial. Assim, 

determino a conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote 

o necessário. Em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o 

pedido para a realização da penhora on line, nas contas bancárias do 

devedor Adryel José Alves de Freitas (CPF nº 036.095.681-51), com 

utilização do convênio BancenJud, até o valor do débito de R$ 43,89 

(quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), indicado no cálculo no 

Num. 12742943 - Pág. 3. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001144-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Ante a inércia 

da devedora (Num. 14625516), converto a indisponibilidade em penhora, 

os valores bloqueados pelo Sistema BacenJud (Num. 10364225), no 

importe de R$ 857,35 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos) e seus eventuais acréscimos, dispensando a lavratura de 

termo. Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC/15. Após a vinculação dos valores ao presente feito, 

expeça alvará para levantamento dos valores em favor da credora na 

conta bancária indicada Num. 10521689 - Pág. 1, observando os termos 

do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. 2.0 - Proceda a inclusão do 

nome da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD. 3.0 - Intime a 

exequente para informar se tem interesse nos veículos bloqueados pelo 

Sistema Renajud, bem como para indicar outros bens a penhora, juntando 

inclusive o demonstrativo de débito atualizado abatendo-se o valor a ser 

levantado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005998-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005998-13.2018.8.11.0003. Visto em correição. Melhor 

analisando os autos, vê-se que a presente missiva é oriunda do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Alto Taquari/MT. Assim, em observância a 

Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa da CP para um dos 

Juizados Especiais desta Comarca, os quais são competentes para 

processar as Cartas Precatórias oriundas de Juizados Especiais 

deprecantes. Proceda a Sra. Gestora com os meios necessários para 

cumprimento da determinação, com posterior baixa e anotações 

necessárias junto ao Sistema PJE. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003845-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003845-07.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT Autora: Rosinei Soares Ferreira Ré: Companhia Excelsior de 

Seguro Vistos etc. ROSINEI SOARES FERREIRA, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em 

face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGURO, também qualificada no 

processo. A autora pugnou pela desistência do feito (ID. Num. 13388673). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Isento de custas face o benefício da Justiça Gratuita, que ora 

concedo. Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003869-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAPHAEL (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003869-35.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT Autor: Samuel Raphael Ré: Companhia Excelsior de Seguro Vistos 

etc. SAMUEL RAPHAEL, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em face de COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGURO, também qualificada no processo. O autor pugnou 

pela desistência do feito (ID. 13391116). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas face o 

benefício da Justiça Gratuita, que ora concedo. Deixo de condenar o autor 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 

20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003986-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOCILEIDE TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003986-26.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autora: Jocileide Teodoro Ré: Seguradora líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A Vistos etc. JOCILEIDE TEODORO, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada no processo. 

A autora ingressou com a presente ação, pleiteando o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente 

automobilístico descrito na exordial. Requer a procedência do pedido 
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inicial. Juntou documentos. Intimada para emendar a inicial, no tocante à 

juntada do pedido administrativo, a demandante não cumpriu o comando 

judicial, quedando-se inerte (Id. 14742948). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A requerente apesar de 

intimada, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para emendar a 

inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança 

do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não cumpriu tal 

desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

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. Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A 

incontroversa arguida pela demandante a justificar o descumprimento da 

ordem judicial, é que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido 

administrativo como requisito de condição da ação – interesse de agir. É 

sabido que o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida - 

resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) 

Muito embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma 

natureza, tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido 

administrativo para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

vê-se que há decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de 

Recurso Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há 

que se adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo 

porque, essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina 

que os juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que 

dentre outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 
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08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005498-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005498-15.2016.8.11.0003. Ação de usucapião de Coisa 

Móvel Autor: Welson Gaiva Marino Ré: Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros Vistos etc. WELSON GAIVA MARINO, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, também qualificada no 

processo. As partes noticiam a realização de acordo e requer a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 12999947). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que já foi 

devidamente cumprido. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do 

ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com 

amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento do pagamento das custas 

processuais face o benefício da Justiça Gratuita concedida ao autor. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR ANTONIO CORDENONZI (AUTOR(A))

EDUARDO FRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001194-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. OLMIR 

ANTÔNIO CORDENONZI, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, contra BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, também qualificada no processo. Na 

decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo (Id. 

14601446). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do 

ajuste faz parte integrante desta decisão. Encaminhe os autos a 

Contadoria para apuração de eventuais custas remanescentes, intimando 

o autor para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Considerando a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 20 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004980-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (REQUERENTE)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004174-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para retirar, distribuir e 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, expedida nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM (ADVOGADO(A))

JEFFERSON JAMIL MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005814-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA MONICA DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

AGDA MONICA DE OLIVEIRA (RÉU)

LAURA CRISTINA NEVES BISPO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias 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, sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002170-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002816-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002552-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS (ADVOGADO(A))

ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

EDERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

autor.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006740-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R NUNES COMERCIO - ME (RÉU)

DULCINEIA ROCHA NUNES (RÉU)

EDMILSON SILVA SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003110-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EMERSON CORDEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

EMERSON CORDEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DAYANE DOURADO NERY (EXECUTADO)

SIDNEY SILVA CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

 

Vistos e examinados. Da análise dos autos verifica-se que o executado 

apresentou EMBARGOS A EXECUÇÃO por simples petição, em 

desconformidade com a previsão do artigo 914 do CPC. Os embargos 

foram erroneamente recebidos e impugnados, estando prontos para 

julgamento. Todavia, necessário chamar-se o feito à ordem para sanar tal 

irregularidade. Deste modo, determino a intimação do executado para que 

promova a regular distribuição da sua petição de embargos; bem como do 

exequente, para que posteriormente junte a impugnação aos autos que 

irão se formar; e, na sequência, a serventia adote as providências 

necessárias para a formação dos autos e conclusão para julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008776-87.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALBERTO KERN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). Decorrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005407-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS ingressou 

com a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de CRISTIANE 

DE SOUZA ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos. A medida 

liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem foi apreendido, o 

requerido foi citado, mas não apresentou tempestiva contestação. A parte 

autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

conta que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, com fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A 

SUA REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Deste modo, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, II, do 

CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos 

possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, 

apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova documental 

carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a 

necessidade de produção de prova em audiência, o que, em harmonia com 

os princípios da celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA 

DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação de depósito é medida que se impõe, 

eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto 

isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, declarando rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no 

registro de propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744152 Nr: 4743-76.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA E BAIA LTDA ME, CLEBIA SILVA DA 

COSTA SPERBER BAIA, WESLEY SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, declarando a 

extinção do processo, com resolução de mérito, para CONDENAR os 

Requeridos ao pagamento do débito, no valor de R$ 178.992,45. O valor 

indicado na inicial deverá ser atualizado com correção monetária (INPC) 

desde o ingresso do feito e aplicados juros legais de 1% ao mês desde a 

citação.Após a devida atualização, o valor deverá ser lançado, pelo 

administrador judicial da massa falida, no quadro geral de credores do 

processo de falência. Condeno os Requeridos ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas 
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as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 430541 Nr: 12417-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DOS REIS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORION VEICULOS MERCANTIL ANDROMEDEA 

LTDA, TOYOTA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, 

JOÃO TRANCHESI JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSÉ PAULO MOUTINHO 

FILHO - OAB:58.739/SP

 , conforme contas do termo de acordo acostado às fls. 579.Com fulcro no 

disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento de mérito.Considerando a apresentação da 

impugnação de fls. 587, prossegue o feito para a discussão da execução 

dos honorários de sucumbência. Considerando que a questão do 

pagamento da verba honorária está sendo discutida, por cautela, autorizo 

que o exequente levante, neste momento processual, apenas o valor pago 

a título de danos morais (R$69.001,40), com as devidas atualizações. 

Após as providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará, 

observando a conta bancária indicada às fls. 583. O valor depositado pela 

TOYOTA, a título de honorários advocatícios (R$4.600,10); bem como o 

valor depositado pela ORYON para a garantia do juízo enquanto se discute 

o pagamento dos honorários (R$4.600,10 – fls. 590) deverão permanecer 

depositados judicialmente até que a impugnação de fls. 587 seja julgada. 

Determino, pois, a intimação do exequente para que, no prazo legal, 

manifeste-se sobre a impugnação apresentada pela executada ORYON. 

Intime-se também a executada TOYOTA para que, querendo, no prazo 

legal, manifeste-se sobre a impugnação de f ls. 587. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 899956 Nr: 5312-38.2018.811.0003

 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: RAIMUNDA MATOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP

 Dessa forma, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à execução em apenso, 

bem como a MANUTENÇÃO DA POSSE em favor da parte embargante, em 

relação ao imóvel matriculado sob o nº 26.537 no Cartório de Registro do 

1º Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.Despicienda a prestação de 

caução, uma vez que a parte embargante é economicamente 

hipossuficiente.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 394662 Nr: 8225-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, JONES LEONIR KOLLN, JANDIR 

KLABUNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B, PIETRA PY ALBERS - OAB:14294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se o desentranhamento dos documentos de fls. 

141/151, bem como a devolução ao peticionante, tendo em vista que o 

pleito deve ser proposto em ação própria, nos termos do art. 674 do 

Código de Processo Civil.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, 

ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios 

ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara 

a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez 

parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto 

de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais 

dos atos expropriatórios respectivos.

No mais, intime-se a parte executada a dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739747 Nr: 1808-63.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS IGLESIAS FILHO, HELEN CORREA ESTEVES 

IGLESIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GUSTAVO ESPINOSA, MARCIO 

ROGERIO BERTONI, TEREZA DE LOURDES GARCIA XAVIER, GILDEMAR 

LIRA NAZÁRIO, MARIA LUCIA MIRANDA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT3727, ISIA MARIA DE 

FARIA Z DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT7130, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104

 Certifico que decorreu o prazo da intimação de fl. 235, sem manifestação 

da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726030 Nr: 6973-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Da justiça gratuita

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte executada, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

II – Do pagamento

Às fls. 120, consta bloqueio de numerário na conta da parte executada, no 

valor de R$ 8.555,38 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta 

e oito centavos).

As partes postularam a extinção do feito pelo pagamento (fls. 126 e 129).

Dessa forma, considerando o adimplemento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor penhorado em favor 

da parte exequente.

Procedo à remoção da restrição do Sistema Renajud (fls. 102), conforme 

comprovante em anexo.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

 Sem honorários advocatícios.
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Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441922 Nr: 10591-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:16.760/DF

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. CAIO CESAR GARCIA BONAN, OAB/MT 24648/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 01/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724025 Nr: 5016-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MAGNO ESPINDOLA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INEZ MECENAS DO 

CARMO - OAB:MT/5.852

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIA INEZ DE MECENAS, para devolução dos 

autos nº 5016-89.2013.811.0003, Protocolo 724025, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732370 Nr: 12594-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ZAN DO SOCORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

pagamento total do débito, requerendo a extinção da execução, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva ao cumprimento da obrigação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 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: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24498/OAB PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, 

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ 

BASTOS - OAB:122443, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - 

A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, 

ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 

11.371, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE 

DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

GUILHERME AUGUSTIN E LUCIANA FISCHER

AUTOS N.º 14399-23.2015.811.0003 – CÓDIGO 799988

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARTE REQUERENTE: LUCIANA FISCHER, pessoa física portadora do CPF 

887.011.909-20 e GUILHERME AUGUSTIN, pessoa física portadora do CPF 

388.533.291-49

ADVOGADOS: Eduardo Henrique Vieira Barros, inscrito na OAB/MT nº 

7.680, e Euclides Ribeiro Da Silva Junior, inscrito na OAB/MT nº 5.222.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: JOÃO DE SOUZA SALLES JUNIOR, OAB-MT 

6.716

FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

(ART.36, I)

Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores:

EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: - DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, às 

09h00min, no auditório do COMFORT HOTEL & SUÍTES RONDONÓPOLIS, 

localizado à Av. Lions Internacional, 2 - Vila Aurora II, CEP: 78735076, 

Telefone: (66) 3439-5400, em Rondonópolis/MT.

EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, às 

09h00min no auditório do COMFORT HOTEL & SUÍTES RONDONÓPOLIS, 

localizado à Av. Lions Internacional, 2 - Vila Aurora II, CEP: 78735076, 

Telefone: (66) 3439-5400, em Rondonópolis/MT.

ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, e deliberação 

de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de 

Credores, a ser constituído no conclave.

Local onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação da 

empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do 

plano de recuperação da empresa, bem como se quiser ser representado 

na Assembleia de Credores por mandatário ou representante legal, poderá 

dirigir-se ao escritório de profissional do Administrador Judicial, Dr. JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR, OAB/MT 6.716, com endereço profissional à 

AV. PRESIDENTE MARQUES, Nº 421, BAIRRO DO QUILOMBO, CUIABÁ – 

MT, CEP: 78.045-175, DEVENDO HAVER AGENDAMENTO PRÉVIO de 

entrega dos documentos pelo e-mail: sallesjunior@hotmail.com ou telefone 

(65) 99981-2406.

INFORMAÇÃO: Conforme disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 

11.101/2005 “Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 

credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao 

juiz a convocação de assembleia geral”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, Eu, Myllenna Alves Silva expedi o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Rondonópolis-MT, 20 de Agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741907 Nr: 3266-18.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

pagamento total do débito, requerendo a extinção da execução, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva ao cumprimento da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767483 Nr: 1089-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ E N TREVISAN ME, LUIZ EDUARDO NABARRETE 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. (MITISUBISHI MOTORS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Albuquerque 

Parente - OAB:OAB/SP174.081, ERIK GUEDES NAVROCKY - 

OAB:240.117-SP

 agravada capaz de inquiná-la de nulidade. 4. Decisão mantida. 5. Recurso 

improvido.”“TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10027120320042001 MG 

(TJ-MG) - Data de publicação: 28/04/2014 - Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR - AUSÊNCIA DE FIXAÇAO DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS - INVALIDADE - AUSÊNCIA - PROVA 

PERICIAL - DELIMITAÇÃO DE OBJETO PELOS QUESITOS - CONTROLE 

JUDICIAL DE PERTINÊNCIA. A ausência de fixação dos pontos 

controvertidos no saneador não implica nulidade, podendo a medida ser 

realizada no curso do procedimento sem qualquer prejuízo às partes. O 

objeto da perícia é delimitado pelos quesitos formulados pelas partes, 

sujeitos estes ao controle de pertinência pelo juiz”. Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se as partes desta decisão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429680 Nr: 11725-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA 

GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, CARMEM LÚCIA 

OLIVEIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, SAMER CLEMENTE - OAB:6269/MT, VINICIUS 

BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal informar aonde 

se encontram os bens móveis relacionados no item 6.4 do acordo de fls. 

319/140 e fornecer os endereços das empresas relacionadas no item "b" 

das fls. 591, para expedição dos mandados de penhora e em igual prazo 

retirar, preparar e instruir as Cartas Precatória expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal retirar o 

mandado de cancelamento da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386253 Nr: 9-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEODORO KEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com CEP 

do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar de 

exigências do SCPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 322886 Nr: 8367-22.2003.811.0003

 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: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, I.R.B. - BRASIL 

RESSEGUROS S. A . (IRB)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SIGMARINGA 

SEIXAS - OAB:64035/RJ, Carlos Augusto Velloso da Silveira - 

OAB:109307/RJ, Jõao Raymundo Cysneiros Vianna - OAB:15.310/RJ, 

raphael de moraes miranda - OAB:RJ 95822, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT/7102-B

 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.: 819688 Nr: 2797-98.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAN HEBER DE OLIVEIRA AMORIM, FERNANDA 

RODRIGUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA OLIVEIRA MANARDO - 

OAB:OAB/MT 19.354, ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/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.: 777044 Nr: 5052-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RUSCH ME, ELIANE RUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MIGUEL POFFO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUISA DILLMANN - 

OAB:OAB/RS 73.710, PAULO ANDRE GERHARDT - OAB:OAB/RS 67273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 
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Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740025 Nr: 1996-56.2014.811.0003

 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: AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME, AURIMAR FELTRIN 

CAMPOS, COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, ITAU UNIBANCO 

S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12411-A, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, acolho a r. cota 

ministerial e CONVOCO A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL 

DE CREDORES. Determino a INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA para que, no 

prazo de 30 dias, apresente novo plano de recuperação judicial, sob pena 

de quebra. Apresentado o novo plano de recuperação judicial, determino a 

INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL para que conduza a análise 

dos créditos e do plano, com eficiência e de modo a não permitir 

ilegalidades; e indique data, honorário e local para a realização do 

conclave. Intime-se a todos desta decisão, dando-se ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 se falar em retardamento da marcha processual de qualquer das ações. 

Por fim, quanto às testemunhas arroladas pela parte autora, ressalto que 

serão ouvidas aquelas arroladas, até o limite previsto na lei concernente. 

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração, tão somente para DETERMINAR A QUEBRA DO SIGILO 

TELEFÔNICO DA AUTORA, DOS SEUS SÓCIOS, E DE JOSÉ MÁRCIO DE 

MENEZES SEGUNDO, no período compreendido entre janeiro a 

agosto/2014.Intimem-se as partes desta decisão, providenciando o 

necessário para o seu imediato cumprimento. Quanto ao pedido da 

requerida JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA – para que seja 

decretada a suspeição da testemunha JOSÉ MÁRCIO MENEZES 

SEGUNDO, por ter interesse direto no litígio, com o imediato recolhimento 

da carta precatória expedida para a sua oitiva (fls. 843/845) – hei por bem 

em determinar que o mesmo seja OUVIDO COMO INFORMANTE, vez que, 

de fato, é parte em um dos processos que tramitam nesta vara, mas sua 

oitiva terá extrema importância para a elucidação dos fatos narrados, 

dado o noticiado envolvimento do mesmos nas negociações objeto das 

lides. Comunique-se ao Juízo deprecado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764819 Nr: 15737-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP, 

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, EMILIA CARLOTA 

G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETRAN-MT para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a baixa e 

liberação de quaisquer ônus e restrições existentes nos veículos listados 

no item 2 de fls. 2517v; f) – A intimação do DETRAN-MT para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a transferência de propriedade dos 

veículos listados no item 3 de fls. 2517v, que antes pertenciam à massa 

falida, e agora deve ser atribuída ao Sr. GILSON TELES DA SILVA; g) – A 

intimação do DETRAN-MT para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

este juízo acerca de eventuais valores que lhe são devidos pela massa 

falida, a fim de que possam ser habilitados no processo falimentar; h) – 

Que seja dada vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o pedido de levantamento de valores, formulado 

pela administradora judicial, no item 4 de fls. 2517, tornando conclusos na 

sequência. Por fim, DETERMINO a publicação da relação de credores 

apresentada pela administradora judicial às fls. 2512, nos termos previstos 

no artigo 99 da Lei 11.101/2005. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701212 Nr: 9190-15.2011.811.0003

 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: ORLANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/GO27495A, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76.079/MG

 Vistos e examinados.

 Dada a impossilibidade da realização da prova pericial nos moldes em que 

solicitado pela empresa de perícias nomeada, substituo a mesma pela 

perita judicial VALLERIA AMARAL CORREA BRUM, devidamente 

cadastrada junto a este Juízo.

 Intime-a da nomeação, nos termos da decisão que deferiu a produção da 

prova pericial, dando-se regular prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 902592 Nr: 6164-62.2018.811.0003

 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): ROQUE ANIBAL RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Dr. LUCAS RODER DE PAULA, da audiência 
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preliminar para o dia 28 de setembro de 2018, às 08h, a ser realizada na 

sala de audiências do 1º JECRIM - térreo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 760005 Nr: 13348-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO VALEJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos e consultando a pasta de 

petições pendentes de juntada, verifiquei constar tão somente 3 (três) 

depósito de R$100,00 (cem reais) referentes à transação penal celebrada 

(5 parcelas de R$100,00). Por oportuno, procedo com a intimação do 

patrono do réu para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento das 

parcelas restantes.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

Edital Intimação

AUTOS 1008610-55.2017.8.11.0003. 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 processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que VERISSIMA ALVES DA COSTA move contra LUIZ 

AUGUSTO GOMES DA COSTA, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 

487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de LUIZ 

AUGUSTO GOMES DA COSTA (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. 13. Em consonância com o disposto 

no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte 

interditada a parte requerente, Sr.ª VERISSIMA ALVES DA COSTA. 14. Em 

atenção ao disposto no 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. 15. Expeça-se mandado de 

inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 17.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, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS. Juiz de Direito.".

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003009-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. P. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1003009-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por V.H.P.C.S., representado por sua genitora, 

Sr.ª G.F.P.C., em face de O.T.S. (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

13893174), no tocante aos alimentos. 3. O representante do Ministério 

Público opinou favoravelmente à homologação dos pedidos. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo 

a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo as partes desistido do prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (AUTOR(A))

E. F. D. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. P. (ADVOGADO(A))

D. P. J. (ADVOGADO(A))

J. S. G. D. A. (RÉU)

 

Processo n.º 1001484-17.2018.811.0003 Vistos etc. 1. O art. 139, inciso II, 

do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela rápida solução do 

litígio. Tal disposição está alinhada com a nova ordem constitucional, a qual 

situa a dignidade da pessoa humana como núcleo do constitucionalismo 

contemporâneo e pilar do Estado Democrático de Direito. Esta nova 

concepção de justiça constitucional, sem dúvida, teve sua tônica com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em 08.12.2004, em 

especial com a consagração do princípio da razoável duração do 

processo, localizado topograficamente no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta 

Republicana de 1988, considerando que nenhum processo pode tramitar 

ad eternum, sob o risco de depor contra a credibilidade do Poder Judiciário 

e de suas instituições. 2. Nesta linha raciocínio, tendo em vista que o 

Município de Rondonópolis está custeando as despesas com exames de 

DNA de pessoas hipossuficientes, conforme ofício n.º 777/AJ/SMS/2017, 

da Secretaria Municipal de Saúde, assim como em atenção ao Ofício 

1100/2017/DF, da Diretoria do Foro desta Comarca, determino às partes 

que compareçam ao Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de 

Arruda, n.º 2196, Centro, Rondonópolis - MT, no dia 17.09.2018, às 

9h30min, para coleta do material genético e consequente realização do 

exame pericial, cujo valor será integralmente custeado pelo Município. 3. 

Oficie-se imediatamente ao laboratório suprarreferido quanto à data 

suprarreferida para realização da coleta do material genético. 4. 

Saliente-se, ainda, à parte autora, expressamente, que o seu não 

comparecimento no ato solene ensejará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC, por manifesto desinteresse no 

deslinde da causa, bem como saliente-se à parte requerida, 

expressamente, que se não se fizer presente no referido ato será 

presumida a paternidade do de cujus em relação a parte demandante, 

conforme dicção da Súmula 301 do STJ, julgando-se procedente o pedido 

inicial. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

U. F. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. D. F. (AUTOR(A))

K. D. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. S. (RÉU)

M. M. M. B. (ADVOGADO(A))

M. C. A. D. A. F. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002814-49.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C.C. PARTILHA DE BENS, ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS, 

ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM TUTELA 

DE URGÊNCIA aforada por APARECIDA DELGADO DE FREITAS em face de 

PEDRO JOSÉ SABINO (qualificados na peça vestibular), onde expõe a 

parte autora que manteve um relacionamento com o requerido, desde maio 

de 2012 até outubro de 2015, e desta união adveio uma filha e um bem a 

partilhar. 2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste 

carreado aos autos (ID: 14148612), referente ao reconhecimento e 

dissolução de união estável, alimentos, guarda, visitas e partilha de um 

bem. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 
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homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, 

b, do Estatuto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, reconhecendo, 

com efeito ex tunc, a união estável havida entre APARECIDA DELGADO 

DE FREITAS e PEDRO JOSÉ SABINO (qualificados nos autos), mantida pelo 

período de maio de 2012 até outubro de 2015, bem como deferindo 

guarda, alimentos, visitas e partilha do bem do casal, conforme acordado 

no ID: 14148612. 7. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva da 

infante em favor de sua genitora. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

02 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

U. F. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. D. F. (AUTOR(A))

K. D. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. S. (RÉU)

M. M. M. B. (ADVOGADO(A))

M. C. A. D. A. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002814-49.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação dos 

patronos das partes autora e requerido para fazê-los comparecer nesta 

Secretaria da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de 

firmar termo de guarda compartilhada definitiva, em cinco dias, sob pena 

de arquivamento. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018 GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802331 Nr: 15330-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIADS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B/MT, 

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15330-26.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação (fl. 77), eis 

que se trata de cumprimento de sentença (título executivo judicial - fl. 12), 

na qual não há que se falar em audiência de conciliação. Ademais, a verba 

alimentar é irrenunciável, conforme dicção do art. 1.707, do Código Civil, in 

verbis:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o 

direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, 

compensação ou penhora.” (grifo nosso)

2. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700162 Nr: 8133-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRMG, WMG, KMDS, BHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:OAM/MT 16475-A

 Processo n.º 8133-59.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 167, 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, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810818 Nr: 18166-69.2015.811.0003

 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: JPSS, MFSS, FSDS, MESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18166-69.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por J.P.S.S., 

M.F.S.S. e M.E.S.S., representados por sua genitora, Sr.ª F.S.S., em face 

de R.N.S. (qualificados nos autos).

2. À fl. 55, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pelo acolhimento do 

pedido de desistência (fl. 55).

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 707324 Nr: 2094-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2094-12.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a parte requerida para que regularize sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham os autos conclusos para análise do acordo de fl. 92.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769614 Nr: 1979-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRBE, EBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Na esteira desse entendimento, recentemente, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a 

seguinte redação: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.” 7. 

Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores devidos 

relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os 

meses que venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens 

anteriores. 8. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a 

efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, 

do CPC. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704839 Nr: 12817-27.2011.811.0003

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCDS, ECDS, OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12817-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 153, pelo que 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.

2. Abra-se vista à parte autora e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. 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.

4. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

serão suportados pelo Estado de Mato Grosso.

5. Intime-se.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779197 Nr: 5879-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKCDS, MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 Processo n.º 5879-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação (fl. 92), eis 

que se trata de cumprimento de sentença (título executivo judicial - fls. 

10/11), na qual não há que se falar em audiência de conciliação. Ademais, 

a verba alimentar é irrenunciável, conforme dicção do art. 1.707, do 

Código Civil, in verbis:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o 

direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, 

compensação ou penhora.” (grifo nosso)

2. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728763 Nr: 9535-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERDS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9535-10.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 86/87.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 891785 Nr: 2448-27.2018.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADA, JDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2448-27.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro, na íntegra, a cota ministerial de fls. 76/77, determinando que a 

equipe multidisciplinar forense proceda, imediatamente, in loco ao estudo 

psicossocial das condições das partes e do menor.

2. Após a juntada do relatório, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.
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3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 821002 Nr: 3241-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRNL, ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 3241-34.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a parte requerida para que regularize sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham os autos conclusos para análise do acordo de fls. 73/74.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 766963 Nr: 871-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDSC, GSDSC, THPDNT, GDSC, GC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT, JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA 

- OAB:SP/255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 871-19.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 118, 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, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21998 Nr: 318-70.1995.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SAMPAIO DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

JOSIMAR MARQUES DA SILVA, DOMICIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIO RIBEIRO DA SILVA, EVA MARQUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para 

devolução dos autos nº 318-70.1995.811.0003, Protocolo 21998, 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.: 717530 Nr: 12974-63.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO GALVÃO, para devolução 

dos autos nº 12974-63.2012.811.0003, Protocolo 717530, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 418995 Nr: 1360-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJBJMS, EMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fls. 123/124), 

determinando a alteração do rito da execução, passando a presente 

executio do rito da prisão (art. 528, §3º) para o da expropriação de bens 

(arts. 513 e 528, §8º, ambos do Código de Ritos). 12. No mais, oficie-se ao 

SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de 

crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de 

Ritos. 13. Sem prejuízo do acima determinado, oficie-se à Caixa Econômica 

Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de 

FGTS PIS/PASEP em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias. 14. 

Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812304 Nr: 211-88.2016.811.0003

 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: MPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 25. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Código do Ritos, para reconhecer a paternidade do requerido em relação 

ao autor, que passará a se chamar M.P.D.B., sendo que doravante 

constarão em seu registro de nascimento como seu genitor O.B. 

(qualificado nos autos), e como seus avós paternos Z.G. e I.B.26. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 27. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento desta 

decisão.28. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o mandado ao Registro 

Civil competente, para que seja averbada a paternidade e os apelidos de 

família do requerido no nome da parte autora, atendido o disposto na Lei 

n.º 6.015/73, art. 29, §1º, “d”, e art. 109, §4º, da mesma Lei.29. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816370 Nr: 1709-25.2016.811.0003

 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: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA para apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação interposto nos presentes 

autos, no prazo de quinze dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005614-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

EGLISTONE SOARES MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA ALMEIDA SOARES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005614-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que a inventariante carreou 

aos autos o plano de partilha amigável (ID: 14372477), no entanto, a 

representação dos demais herdeiros não foi regularizada, ficando o juízo 

impossibilitado de homologá-la. 2. Assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação dos demais 

herdeiros, possibilitando ao juízo a homologação do pedido. 3. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004159-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004159-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. CAIO FERNANDO 

GOMES COELHO (qualificado nos autos) postula a este juízo a concessão 

de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do 

de cujus, José Augusto Tolosa Coelho, seu pai, junto ao banco Itaú. 2. A 

inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da 

demanda, procuração, documentos pessoais da parte interessada, 

certidão de óbito, bem como declarações de testemunhas corroborando 

todo o alegado na exordial. 3. O Ministério Público não intervém no feito. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, o requerente é filho do falecido, conforme documentos acostados ao 

caderno processual, bem como que não há outros herdeiros, o que 

evidencia sua legitimidade para postular o presente alvará judicial. 6. 

Quanto à possibilidade da concessão do pretendido alvará, anoto o 

seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O 

LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor do autor (qualificado nos autos), autorizando-o a 

proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário existente junto ao 

banco Itaú em favor de seu pai, José Augusto Tolosa Coelho, falecido. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 10. Sem condenação em custas processuais, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1008611-40.2017.8.11.0003. 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 processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que ADILIONA TEIXEIRA DE SOUZA move contra ADILIO 

COELHO DE SOUZA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê 

da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do 

Codex Processual Civil, para decretar a interdição de ADILIO COELHO 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. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª ADILIONA TEIXEIRA DE SOUZA. 14. Em atenção ao 

disposto no 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. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. 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, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.".

AUTOS 1003034-18.2016.8.11.0003. 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 processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que OSVALDO PEDRO DE CARVALHO move contra MIRON 

DE JESUS, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "17. 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 

MIRON DE JESUS (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 
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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. 18. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª Fátima Araújo da Silva. 19. Em atenção ao disposto 

no 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. 20. Expeça-se mandado de inscrição. 21. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 22. 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, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.". Eu, J.B.B.S., o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004018-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. J. D. G. (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA DE JESUS GAMA (REQUERENTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA GAMA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004018-65.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do requerimento 

formulado no ID 132211153 e considerando-se o transcurso de 

considerável prazo desde o seu protocolo, defiro a suspensão do 

andamento do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para fins de 

cumprimento integral do disposto no decisum inaugural. Fica o r. causídico 

ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de 

suspensão, independentemente de nova intimação, pena de extinção. 

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção. Cumpridas as 

determinações, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 03 

de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006120-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. F. (REQUERENTE)

E. A. D. O. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006120-26.2018.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, verifico que a autora 

pretende, em via transversa, o reconhecimento de suposto vício no 

negócio jurídico firmado pelo casal litigante envolvendo terceiro, com o fito 

de, ao final, partilhar o mencionado patrimônio. Diante disso, estando em 

questão a existência ou não de fraude ou simulação na venda efetuada, 

situação esta que envolve adquirente estranho a demanda, faculto a 

requerente a emenda da inicial, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de integrar o titular do domínio do bem móvel para compor a relação 

processual, sob pena de nenhum efeito acarretar eventual decisum a ser 

proferido, não sendo alcançado pela res judicata, como assim estabelece 

o art. 506, do CPC, observando-se, em todo caso, os requisitos da 

proemial (art. 319, II, III, IV, do CPC). No mais, sendo o entendimento desta 

magistrada a necessidade em regularizar a representação processual do 

menor, reabro o prazo para tal finalidade, sob pena de indeferimento da 

inicial quanto a matéria a ele concernente. Intime-se. Rondonópolis-MT, 17 

de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000248-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. S. (AUTOR(A))

V. G. M. (ADVOGADO(A))

C. V. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

G. I. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000248-64.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos Gravídicos’, convertida em ‘Ação de Investigação de 

Paternidade c/c Alimentos’ no ID 11082607, proposta por N. G. dos S., 

representado por sua genitora C. V. S. V., em face de G. I. M. de S., todos 

bem qualificados nos autos. Após o regular prosseguimento do feito, as 

partes ajustaram a realização do exame pericial de DNA, o qual aportou 

aos autos no ID 10252322, com resultado positivo à paternidade imputada. 

Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo, as partes 

foram instadas a conciliação, a qual restou exitosa, tendo o requerido 

reconhecido de forma livre e espontânea a paternidade do autor (ID 

12096574). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ‘Ação de Investigação 

de Paternidade c/c Alimentos’ proposta por N. G. dos S., representado por 

sua genitora C. V. S. V., em face de G. I. M. de S., todos bem qualificados 

nos autos, visando o reconhecimento da paternidade do requerido em 

relação ao requerente, incluindo o nome do pai e dos avós paternos, bem 

como a fixação da verba alimentar. No que tange ao reconhecimento 

voluntário da paternidade, desnecessário se torna a produção de qualquer 

outra prova, conforme dicção do artigo 1º, inc. IV, da Lei 8.560/92 e artigo 

1.609, inc. IV, do Código Civil, que assim estabelece, litteris: “Art. 1.609. O 

reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e 

será feito: (...) IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, 

ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato 

que o contém.” Ao dispor alusivo artigo que o reconhecimento voluntário 

da paternidade é irrevogável, busca-se a proteção, tanto dos efeitos 

socioafetivos da assunção espontânea da paternidade, como os efeitos 

patrimoniais. Assim, tendo o reconhecimento da paternidade sido feito de 

forma livre e espontânea pelo Sr. G. I. M. de S., deve o pedido relativo à 

paternidade ser acolhido e devidamente homologado. Posto isso, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo ora 

entabulado entre as partes e em consequência, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito em relação ao pedido de investigação de paternidade. 

Preclusa a via recursal, determino que se expeça mandado para 

averbação no Cartório de Registro Civil competente, com o objetivo de 

promover a retificação do assento de nascimento de N. G. dos S., para o 

fim de: a) determinar que o requerente passe a se chamar N. G. S. M.; b) 

consignar o nome do requerido G. I. M. de S. como sendo o genitor 

biológico do autor, incluindo-se, também, no âmago do registro de 

nascimento o nome dos avós paternos. 2. Oportunamente, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária ao requerido, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Doravante, tendo em vista 

que as partes não se dispuseram a compor um acordo em relação a verba 

alimentar pleiteada, abra-se vista dos autos aos litigantes, pelo prazo de 

cinco dias, a fim de que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 

369), sob pena de preclusão da prova. 4. Outrossim, intime-se o causídico 

da requerente para que colacione aos autos, no mesmo lapso, instrumento 

de representação processual outorgado pelo menor à sua representante 

legal. 5. Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de 

agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005816-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Orlando Alves de Oliveira (ADVOGADO(A))

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005816-95.2016.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar certidão de 

nascimento ou casamento, conforme o caso, da legatária, bem como a 

matrícula do imóvel de n.º 12.190 do RGI local, devidamente registrado em 

nome do extinto, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, abra-se 

vista à Fazenda Pública. Às providências. Rondonópolis/MT, 13 de agosto 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003732-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. M. (AUTOR(A))

W. C. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. S. M. (RÉU)

R. F. C. D. C. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003732-53.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Exoneração de Alimentos” proposta por NELSON CAMILO MACHADO, em 

face KAMILA RAFAELA SALES MACHADO, ambos qualificados nos 

autos. Vieram os documentos pertinentes. Recebida a exordial, 

concedeu-se o provimento liminar vindicado, a fim de doravante exonerar 

o genitor da obrigação alimentar anteriormente assumida (ID 13315551). 

Na audiência de conciliação, a requerida concordou com a exoneração de 

alimentos nos termos da petição inicial (ID 14635057). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Prima facie, 'o reconhecimento jurídico do 

pedido acarreta a automática procedência do pedido, constituindo-se em 

circunstância limitadora do livre convencimento do juiz' (NERY, N. J. e R. 

M., Código de Processo Civil Comentado, 9ª edição, Editora RT, página 

447). Nesta senda, verifica-se que o presente feito alcançou seu objetivo, 

uma vez que a requerida reconheceu a procedência do pedido do autor. E, 

como bem expressa o Prof. Antonio Carlos Marcato, 'se o réu admite a 

procedência do pedido, o juiz profere simples sentença homologatória 

dessa manifestação e exara o comando postulado pelo autor na exordial. 

Não há, aqui, o julgamento do pedido, mas mera homologação da vontade 

do réu. O magistrado, nesse caso, fica dispensado de analisar as 

diversas questões que possam ter sido colocadas, já que, desaparecido o 

litígio, não há razão para fazê-lo' (Código de Processo Civil Interpretado, 

Editora Atlas, página 782). Pelo exposto, para que surtam os jurídicos 

efeitos, HOMOLOGO o reconhecimento da requerida acerca da 

procedência do pedido do autor para o fim de exonera-lo do pagamento de 

pensão alimentícia à Kamila Rafaela Sales Machado, consoante pactuado, 

tornando definitiva a liminar concedida (ID 13315551) e, por consequência, 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o 

artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Sem custas 

ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, restando, 

outrossim, concedida a r. benesse à demandada. Honorários na forma 

pactuada. Após, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001337-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

A. V. L. J. (ADVOGADO(A))

C. M. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

E. R. S. (REQUERENTE)

K. L. D. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. M. (ADVOGADO(A))

O. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. M. P. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR CARTA PRECATORIA - CAMPO GRANDE MS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003281-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. P. (ADVOGADO(A))

R. F. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. L. D. P. (ADVOGADO(A))

J. T. D. F. (REQUERIDO)

R. G. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003281-62.2017.8.11.0003 Vistos etc., ROBSON FRANCISCO DE 

MEDEIROS, ajuizou a presente “Ação de Guarda Definitiva com Pedido de 

Tutela de Urgência” em desfavor de JOSSIANE TAVARES DE FREITAS, 

visando regulamentar a guarda da menor Ketily Tavares de Medeiros. Com 

a inicial vieram os documentos pertinentes. Após o regular trâmite 

processual aportou aos autos a informação de que as partes entabularam 

acordo quanto a guarda da criança no feito de número 

1001787-65.2017.8.11.0003 que tramitou neste juízo, cuja homologação foi 

levada a feito naqueles autos na data de 14 de dezembro de 2017, 

conforme consulta realizada no Sistema PJE, acostado no ID nº 11135834 

daqueles autos. Relatei. Decido. Inicialmente, considerando a declaração 

de incompetência absoluta pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 

da comarca de Várzea Grande/MT, recebo o feito no estado em que se 

encontra, ratificando os atos praticados. Doravante, analisando a exordial, 

verifico que o pedido formulado pelo requerente restringia-se à 

regulamentação da guarda da filha menor Ketily Tavares de Medeiros. 

Tendo sido entabulado acordo entre as partes, quanto a guarda da infante 

no processo de número 1001787-65.2017.8.11.0003, tem-se que o 

objetivo da presente ação restou cumprido. Destarte, tenho que restou 

configurada a perda superveniente do objeto do pedido exordial, uma vez 

que a guarda foi devidamente regulamentada, inexistindo, deste modo, 

interesse processual no prosseguimento da ação, que deve ser julgada 

extinta sem resolução do mérito. Neste sentido, eis o seguinte julgado 

selecionado por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir 

no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse” (in Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 

212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” Diante do exposto, devido 

à perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não haver 

interesse processual no seu prosseguimento. Sem custas e honorários, 

eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Após o transito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Notifique-se. P.I. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004055-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

ROSELI AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004055-58.2018.8.11.0003 Vistos. Faculto à requerente a emenda da 

inicial, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia da 

matrícula atualizada do imóvel que se pretende a concessão do alvará de 

outorga, eis que documento indispensável à propositura da demanda (art. 

320, CPC), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA MARCELINO (AUTOR(A))

VALMIR DE SOUZA GIMENES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005969-60.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Faculto à autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial para indicar os herdeiros 

do falecido Gilmar José de Carvalho, levando-se em consideração que a 

legitimidade para figurar no polo passivo de demandas envolvendo pedido 

declaratório de união estável, quando um dos companheiros já faleceu, é 

de seus sucessores, devendo, portanto, a requerente indicá-los para 

integrar o pólo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). Nesse sentido: 'AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA FALECIDA. PARTE 

PASSIVA LEGÍTIMA. A legitimidade para figurar no pólo passivo de 

demandas envolvendo pedido declaratório de união estável, quando um 

dos companheiros já faleceu, é da sucessão deste, conforme farta 

doutrina e jurisprudência. 2. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOADOR 

FALECIDO. Nas demandas envolvendo pretensão anulatória de doação, 

em que o doador também se encontra falecido, deve obrigatoriamente 

figurar no pólo passivo da lide os donatários e não o espólio. AGRAVO 

DESPROVIDO. (g.n)'(TJRS, Agravo de Instrumento n. 70002913895, rel. 

Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, Segunda Câmara Especial Cível, j. 

06/11/2001). II – Doravante, ante a natureza da demanda, deverá a autora, 

em igual prazo e sob a mesma pena, apresentar cópia de certidão de 

nascimento ou casamento (atualizada) sua e do falecido Gilmar José de 

Carvalho, eis que documento indispensável à demanda, bem como 

descrever o termo inicial e final da alegada união estável que pretende 

seja reconhecida. Intime-se. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005377-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. M. L. (AUTOR(A))

E. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005377-84.2016.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que o acordo 

apresentado no ID 11697125 não contempla o presente feito, e sim os 

autos de nº. 1003588-50.2016.8.11.0003 e Código 807218, intime-se a 

parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Após, renove-se a conclusão. Rondonópolis-MT, 07 de junho de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003786-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. M. (REQUERENTE)

E. D. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. R. (REQUERIDO)

K. D. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003786-87.2016.8.11.0003 VISTOS. Trata-se de ‘Ação de 

Regularização de Guarda de Menor Impúbere’ que se processa entre a 

avó materna e a os pais da criança M. V. O. R., fundada na alegação de 

que é a parte autora MARIA JOSÉ DE MORAES RAMALHO quem vem 

prestando todos os cuidados necessários à criança, sendo que os 

genitores, KAWANNE DE MORAES RAMALHO e JUNIOR DE OLIVEIRA 

RIBEIRO não demonstram interesse pela filha. A relação de parentesco da 

parte autora com a criança está comprovada no documento juntado no id 

nº 3217474. A solenidade conciliatória designada restou inexitosa ante a 

indisponibilidade das partes em comporem acordo (id nº 4726404). Citados 

pessoalmente, os demandados não contestaram a ação (id nº 5868645). 

A liminar vindicada na exordial restou deferida através do decisum de id nº 

9220519. Não bastasse isso, os relatórios social e psicológico encartados 

aos autos vem ao encontro do relatado na inicial, inclusive traz a 

informação de que os genitores da menina seriam usuários de drogas. 

Com efeito, foi verificado, quando da visita da assistente social e 

psicóloga do Juízo que a criança está inserida em família estruturada e 

sendo bem cuidada em suas necessidades pela parte autora. Assim, 

tem-se que a medida pleiteada atende ao melhor interesse da criança e 

encontra amparo no art. 33, § 2º, do ECA, eis que evidenciada a 

necessidade de atender sua situação peculiar, em virtude do abandono 

materno e da ausência do pai. No mesmo sentido, inclusive, o judicioso 

parecer do Ministério Público (id nº 13744211), também o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: 'Direito de Família. Guarda de menor pleiteada 

por avós. Possibilidade. Prevalência absoluta do interesse da criança e do 

adolescente observada. 1. [...] 2. No caso em exame, não se trata de 

pedido de guarda unicamente para fins previdenciários, que é repudiada 

pela jurisprudência. Ao reverso, o pedido de guarda visa à regularização 

de situação de fato consolidada desde o nascimento do infante 

(16.01.1991), situação essa qualificada pela assistência material e afetiva 

prestada pelos avós, como se pais fossem. Nesse passo, conforme 

delineado no acórdão recorrido, verifica-se uma convivência entre os 

autores e o menor perfeitamente apta a assegurar o seu bem estar físico 

e espiritual, não havendo, por outro lado, nenhum fato que sirva de 

empecilho ao seu pleno desenvolvimento psicológico e social. 3. Em casos 

como o dos autos, em que os avós pleiteiam a regularização de uma 

situação de fato, não se tratando de ‘guarda previdenciária’, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente deve ser aplicado tendo em vista mais os 

princípios protetivos dos interesses da criança. Notadamente porque o art. 

33 está localizado em seção intitulada ‘Da Família Substituta’, e, diante da 

expansão conceitual que hoje se opera sobre o termo ‘família’, não se 

pode afirmar que, no caso dos autos, há, verdadeiramente, uma 

substituição familiar. 4. O que deve balizar o conceito de ‘família’ é, 

sobretudo, o princípio da afetividade, que ‘fundamenta o direito de família 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com 

primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico’. 

(REsp. 945.283/RN – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. em 

15.09.2009 – DJe 28.09.2009) Deixo de regulamentar as visitas pelos pais, 

na medida em que não há informações a respeito de sua rotina e horários, 

que devem ser compatibilizados com os da filha, tudo sem prejuízo de que 

sejam feitas mediante prévia combinação e a critério da parte guardiã 

(Código Civil, 1.589). Posto isso, julgo procedente o pedido e concedo a 

guarda unilateral de M. V. O. R. à parte requerente, o que faço com 

fundamento no que dispõe o art. 33, § 2º, do ECA, assim resolvido o mérito 

do processo (CPC, 487, I) Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários. Publique-se, intimem-se, notifique-se e, oportunamente, 

lavrado o termo respectivo, arquivem-se. Rondonópolis-MT, 06 de julho de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. F. (ADVOGADO(A))

J. H. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003244-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. O. (REQUERENTE)

L. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. O. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002290-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. G. (ADVOGADO(A))

R. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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R. D. N. F. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para cumprir o item 4, do despacho inaugural, 

a saber: "4. Sem prejuízo, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar certidão de nascimento legível do menor Vitor Henrique."

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 392630 Nr: 6189-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAN, MNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15 (QUINZE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Marinei Nunes Bastos, 

Cpf: 61662984120, Rg: 484943 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

auxiliar de serviços gerais, Endereço: Rua Tapajos N. 691, Bairro: Jd 

Iguassu, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO DA REPRESENTANTE DA 

PARTE EXEQUENTE A FIM DE QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

INFORME O ENDEREÇO ATUALIZADO E APRESENTE CÁLCULO 

ATUALIZADO DO DÉBITO ALIMENTAR, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 793904 Nr: 11844-33.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGA, NCDAS, ACDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, 

SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Intimação do patrono da parte autora NATALY CRISTINI DE ARAUJO 

SHIMIZU, Dr. André Luiz Gomes Duran, acerca da designação da 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 20 de Setembro 

de 2018, às 14h00min, bem como para manifestar acerca da decisão de 

fls. 123/124 que deferiu a prova testemunhal nos termos do art. 455, § 1º, 

do NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 793904 Nr: 11844-33.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGA, NCDAS, ACDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, 

SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a parte 

AUTORA comparecer a audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h00min, em razão das mesmas 

ter advogado constituído o qual foi intimado via DJE nº 10282, publicado no 

dia 27/06/2018. Certifico ainda que a intimação das testemunhas se dará 

nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823921 Nr: 4268-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDSDJ, JARDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES, para 

devolução dos autos nº 4268-52.2016.811.0003, Protocolo 823921, 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.: 753221 Nr: 9409-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENZO SASSARD LANCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GIOVANNI LANCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) IARA ANJOS DE ABREU, para devolução dos 

autos nº 9409-23.2014.811.0003, Protocolo 753221, 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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000995-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. PINTO - DECORACOES - ME (EXECUTADO)

MARIO CORREA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000995-48.2016.8.11.0003 VISTO. O exequente requer a 

expedição de Ofício à Secretaria da Receita Federal, requisitando cópia da 

última declaração de imposto de renda em nome dos executados, a fim de 

localizar bens dos devedores e/ou endereço, bem como informações dos 

dados referentes às transações imobiliárias que envolvem os executados, 

especialmente às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). O 

exequente comprovou ter esgotados todos os meios possíveis para obter 

informações do endereço ou situação econômica dos executados. 

Ademais, essa providência permite informações sobre o patrimônio dos 

executados, bem como a sua localização, por meio de requisição judicial, 

via on-line. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim 

de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução. 

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de 

admissível a remessa de ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com 

vistas a obter informações sobre bens passíveis de penhora de 

devedores em ação de execução, a medida deve ser utilizada com 

parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. AS RAZÕES 

OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 
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MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”. Com essas 

considerações, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente. 1- Localizado o endereço dos devedores 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. 2 - Informações dos dados das executadas 

referentes às transações imobiliárias, especialmente as declarações 

sobre operações imobiliárias (DOI). 3- 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). 4- Sendo infrutífera a busca de dados dos executados, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001004-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA GAIAO GENTIL - EPP (EXECUTADO)

DILMA GAIAO GENTIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001004-10.2016.8.11.0003 VISTO. Indefiro, por ora, o 

pedido de Id. 14230053. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 

10 (dez) dias, se tem interesse na manutenção da penhora sobre o 

veículo descrito no Id. 10714468. Caso positivo, deverá indicar o endereço 

onde o veículo por ser encontrado para avaliação. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 17 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006741-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006741-23.2018.8.11.0003. REQUERENTE: SEBASTIAO LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO O autor requer os 

benefícios da gratuidade processual, alegando que tem problema de visão 

em um dos olhos. Consta na petição inicial que o autor é delegado de 

policia aposentado. É evidente que a renda do autor supera R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Não há nos autos nenhum documento comprovando que o 

autor é carente de recursos financeiros. Qualificar o autor como 

necessitado é até uma afronta aos treze milhões de brasileiros que se 

encontram desempregados, sendo que muitos já até decidiram de procurar 

emprego. Em algumas situações, o cidadão sequer tem dinheiro para 

pagar a passagem de ônibus a fim de sair de casa em busca do tão 

sonhado emprego. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se 

o autor para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 19 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000800-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM (ADVOGADO(A))

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000800-29.2017.8.11.0003. AUTOR(A): AGRA AGROINDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS SA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Libere-se 50% 

dos valor da perícia para o perito. Intime-se o perito para indicar o dia e 

horário para o início dos trabalhos periciais. ATENÇÃO. As partes devem 

ser intimados da data do início dos trabalhos periciais. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 19 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003412-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DE NAZARE ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 19/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006964-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELINO PISTORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006964-10.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: VALDELINO PISTORI VISTO Intime-se MARIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA PISTORI para apresentar o seu comprovante de renda no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 19 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002268-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002268-91.2018.8.11.0003. AUTOR(A): CALIMERIO AFONSO DE 

FREITAS NETO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS VISTO Expeça-se ofício ao Escritório Regional de Saúde 

para que façam a inclusão do referido paciente no rol de pacientes 

autorizados e todos os demais procedimentos que forem necessários, 

bem como a expedição de autorização para a prestação de serviços pela 

empresa QUALYCARE, oriundos do contrato emergencial nº 047/2018. 

Adoto essa medida para evitar bloqueio de valores nas contas do Estado 

de Mato Grosso, aliado ao fato da existência do contrato emergencial nº 

047/2018. INDEFIRO o pedido formulado pela empresa CARMED, porque 

ela constantemente ameaçava interromper o atendimento dos pacientes 

por falta de pagamento.Como o Estado contratou uma empresa para 

prestar os serviços, nada mais justo que a atual empresa contratada 

assuma mais esse paciente. Cumpra-se, com urgência. RONDONÓPOLIS, 

19 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002268-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002268-91.2018.8.11.0003. AUTOR(A): CALIMERIO AFONSO DE 

FREITAS NETO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS VISTO Expeça-se ofício ao Escritório Regional de Saúde 

para que façam a inclusão do referido paciente no rol de pacientes 

autorizados e todos os demais procedimentos que forem necessários, 

bem como a expedição de autorização para a prestação de serviços pela 

empresa QUALYCARE, oriundos do contrato emergencial nº 047/2018. 

Adoto essa medida para evitar bloqueio de valores nas contas do Estado 

de Mato Grosso, aliado ao fato da existência do contrato emergencial nº 

047/2018. INDEFIRO o pedido formulado pela empresa CARMED, porque 

ela constantemente ameaçava interromper o atendimento dos pacientes 

por falta de pagamento.Como o Estado contratou uma empresa para 

prestar os serviços, nada mais justo que a atual empresa contratada 

assuma mais esse paciente. Cumpra-se, com urgência. RONDONÓPOLIS, 

19 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006470-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL NAHSAN (AUTOR(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1006470-14.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, que não possui 

recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e com o 

custo do medicamento pleiteado. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 

16 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006181-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins de direito, que foi recebido os embargos nº 

1003916-09.2018.8.11.0003, referente a presente execução, sendo 

determinado a suspensão da presente execução.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005840-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

FERNANDA MARIA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005840-55.2018.8.11.0003 VISTO. FERNANDA MARIA 

RIBEIRO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

prestou o concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis 

(Edital nº 001/2016-PMR), concorrendo ao cargo de Secretário Executivo, 

para o qual foram ofertas 2 (duas) vagas. Informa que foi classificada em 

3º lugar para o referido cargo, conforme homologação do resultado final 

do concurso. Alega que detém direito líquido e certo à nomeação, haja 

vista que a candidata aprovada em segundo lugar foi convocada e não 

tomou posse, ou seja, desistiu da vaga. Sustenta, ainda, que já deveria ter 

sido nomeada e efetivada para o desempenho da função que faz jus, pois 

existe a vaga e a necessidade do serviço. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata 

nomeação da impetrante no cargo de Secretário Executivo. É o relatório. 

Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de 

acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, a impetrante pleiteia a sua nomeação no cargo de 

Secretário Executivo para o qual prestou concurso público e foi 

classificada em terceiro lugar, sob o argumento de que possui direito 

líquido e certo à nomeação em decorrência da desistência da candidata 

aprovada em segundo lugar. De acordo com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao candidato 

aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na hipótese deste 

passar a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também 

se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos classificados em colocação superior. 

Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). O Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 2 vagas de ampla concorrência 

para o cargo de Secretário Executivo (Edital disponível em: < 

h t t p : / / w w w . c e v . u f m t . b r / P o r t a l / C o n c u r s o s 

/PMR2016/Edital%20n%C2%BA%2001.pdf >), tendo sido a impetrante 

classificada em 3º lugar para o citado cargo, conforme resultado final 

homologado pelo Decreto nº 7.997, de 27 de julho de 2018, publicado no 

DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 2018. Os candidatos aprovados 

para o cargo em questão foram convocados por meio do Edital de 

Convocação nº 018-PMR (DIORONDON nº 3947), em 28 de abril de 2017, 

para, no prazo máximo de 30 dias, comparecerem munidos de 

determinados documentos para as devida nomeações. Todavia, extrai-se 

da declaração acostada no Id. 14398558 que a candidata Ellys Marina 

Correa Lucchin, aprovada em segundo lugar, manifestou-se 

expressamente pela desistência da vaga para o cargo de Secretário 

Executivo. A desistência da referida candidata foi confirmada mediante 

consulta no site da Prefeitura de Rondonópolis, pois além de o nome dela 

não constar na relação de servidores ativos, não foi encontrada a 

respectiva portaria de nomeação (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). 

Neste contexto, conclui-se que a impetrante, de fato, passou a figurar 

dentro do número de vagas previstas no certame (em 2º lugar). Ocorre 

que, ao anunciar no edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Expirado o prazo do 

certame, o candidato aprovado dentro do numero de vagas tem o direito à 

convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, 

consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 001/2016-PMR, de 

16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de validade deste concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis” (item 19.5). 

Ressalta-se que a homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial 

DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 2016 e como inexiste 

informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em 01 

de agosto de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e o 

periculum in mora, uma vez que a impetrante encontra-se aprovada e 

classificada dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a 

validade do certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual 

concorreu. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante FERNANDA MARIA RIBEIRO, no 

cargo de Secretário Executivo para o qual foi classificada em 3º (terceiro) 

lugar no concurso referente ao edital nº 001/2016-PMR, de 16 de fevereiro 

de 2016. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do 

ato impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as 

informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se 

ciência do presente ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas 

as deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 13 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002182-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002182-23.2018.8.11.0003. VISTO. VMV – 

EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA ajuizou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando, em síntese, que o crédito não 

pode ser exigido, uma vez que não consta na CDA a origem do débito; a 

forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato, de modo que o título executado é nulo. A Fazenda Pública 

Municipal ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, dizendo 

que a constituição do crédito tributário foi realizada regularmente, devendo 

ser indeferido o pedido formulado na exceção. É o relatório. Decido. 

Segundo a executada, o crédito não pode ser exigido, uma vez que não 

consta na CDA a origem do débito; a forma de calcular os juros de mora e 

demais encargos previstos em lei ou contrato, de modo que o título 

executado é nulo. Dispõe o art. 202 do CTN: “O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição”. Da mesma forma, exige o § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80: “O 

Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, 

dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência 

de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial 

e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei 

ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da 

dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de 

Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”. No caso em debate, 

resta incontroverso tratar-se de dívida decorrente de multa aplicada pelo 

PROCON, sendo que o exame da CDA que acompanha a execução, não 

autoriza o reconhecimento das nulidades apontadas. Ademais, verifico 

que na CDA executada há indicação discriminada da data do vencimento, 

valor original e valor corrigido, indicando a quantia a título de multas, juros, 

correção monetária e valor total, com expressa referência ao nº de 

cadastro da empresa, remetendo ao documento principal onde consta a 

legislação municipal que disciplina o lançamento e inscrição de valores em 

dívida ativa, não se evidenciando os alegados vícios. Com essas 

considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de 

pré-executividade acima identificada. Condeno a executada VMV – 

EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º, 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da executada. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005874-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES PIRES (IMPETRANTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005874-30.2018.8.11.0003 VISTO. MARI SANANDREIA 

DA COSTA TELLES PIRES ajuizou mandado de segurança com pedido 

liminar contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que se inscreveu no concurso público realizado 

pela Prefeitura de Rondonópolis (Edital nº 001/2016-PMR), para o cargo de 

Pedagogo, tendo sido classificada em 12º lugar para o referido cargo. 

Informa que o certame disponibilizou 8 (oito) vagas para o cargo de 

Pedagogo, bem como que os candidatos aprovados foram devidamente 

convocados para tomar posse. Alega que as candidatas Grazielle Vital da 

Silveira e Waldiane da Silva Costa, aprovadas, respectivamente, em 2ª e 

4º lugar, foram exoneradas a pedido do cargo de Pedagogo, ou seja, 

houve o surgimento de 2 (duas) vagas. No entanto, não foram 

convocados os candidatos classificados para preenchimento de tais 

vagas. Assevera que a exoneração das candidatas aprovadas em 2ª e 4º 
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lugar gerou para a impetrante o direito líquido e certo à nomeação. 

Sustenta, ainda, que diversos profissionais foram nomeados para exercer 

o cargo de Pedagogo em comissão, os quais estão exercendo as 

atribuições pertinentes ao cargo que a impetrante foi classificada na 12ª 

posição. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a 

efetivação da impetrante no cargo de Pedagogo perante o quadro de 

Servidores Públicos do Município de Rondonópolis. É o relatório. Decido. O 

Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, a impetrante pleiteia a sua nomeação 

imediata ao cargo de Secretário Executivo, para o qual prestou concurso 

público e foi classificada em 12º lugar. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público para provimento de cargos públicos (Edital nº 

01/2016), ofertando 8 (oito) vagas de ampla concorrência, 1 para pessoa 

com deficiência e 1 (uma) para pessoa com baixa renda, para o cargo de 

Pedagogo – SUAS (Id. 14419787, p. 20), tendo sido a impetrante 

classificada em 12º lugar (Id. 14419656, p. 3). Como se vê, a impetrante 

restou aprovada no concurso fora do número de vagas previstas no 

edital, o que, como sabido, lhe confere apenas mera expectativa de direito 

à nomeação. Todavia, a impetrante aduz que passou a ter direito líquido e 

certo à nomeação em virtude da exoneração a pedido das candidatas 

aprovadas em 2 e 4º lugar (Grazielle Vital da Silveira e Waldiane da Silva 

Costa). De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Ocorre que, na hipótese dos autos, 

mesmo que consideradas as alegadas desistências (duas), a impetrante 

não passaria figurar dentro do número de vagas previstas no edital. Ou 

seja, ela permanece classificada no certame, com mera expectativa de 

direito. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). In casu, não há prova de que o 

impetrado vem, por via irregular, preenchendo o quadro de servidores, 

quando deveria contemplar aquele candidato validamente aprovado para 

ingresso no serviço público diante do que preconiza a carta constitucional, 

inexistindo, portanto, preterição. Como já dito, a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em 

direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do 

certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, o que não restou comprovado nos 

autos. Desse modo, a impetrante não comprovou seu direito líquido e 

certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade 

da autoridade coatora. Em sede de Mandado de Segurança, consoante já 

ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: “MANDADO 

DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 
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autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Deste modo, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 14 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005887-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO (ADVOGADO(A))

ROSANI HERCULANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005887-29.2018.8.11.0003 VISTO. ROSANI HERCULANA 

DA SILVA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

Sr. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município de 

Rondonópolis, aduzindo, em síntese, que prestou concurso público para o 

Município de Rondonópolis, tendo sido classificada para o Cargo de 

Técnico de Enfermagem em 63º lugar. Sustenta que o Município de 

Rondonópolis convocou 24 aprovados no concurso, sendo que 6 

desistiram de assumir o cargo, e que, ainda, houve a nomeação de 41 

profissionais em cargo em comissão, após a realização do concurso e a 

desistência dos candidatos, o que fere o direito líquido e certo da 

impetrante. Assevera, ainda, que houve a contratação de 127 técnicos de 

enfermagem através de terceirização. Acrescenta que o Município firmou 

convênio para a contratação de profissionais de saúde de nível médio com 

o Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (CORES/MT). Alega 

que possui direito líquido e certo, pois a autoridade coatora está 

procedendo a contratação de outras pessoas para o mesmo cargo, de 

forma precária e ilegal. Assim, requer a concessão de liminar para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação da 

impetrante no cargo de “Técnico de Enfermagem”, para o qual foi 

classificada em 63º lugar. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança 

é remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de 

autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). 

Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas 

hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante 

alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e 

certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova 

pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a fase 

instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. Precisa é 

a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em 

respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de 

segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza 

do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, 

não obstante precária, mediante o cumprimento das formalidades 

declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o caminho comum 

percorrido pelas demandas que precisam de profundos e exaustivos 

questionamentos, ou de provas mais detidas". Quando a lei se refere a 

direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu 

exercício possa ser efetivo no momento da impetração. No caso, a 

impetrante busca a sua nomeação ao cargo de Técnico de Enfermagem, 

para o qual foi classificada em 63º lugar. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público para provimento de cargos públicos (Edital nº 

01/2016), ofertando, incialmente, 21 (vinte e uma) vagas de ampla 

concorrência, 06 (seis) vagas para pessoas com deficiência e 3 (três) 

vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Técnico de 

Enfermagem (Id. 14426455, p. 31). Extrai-se, ainda, que depois da 

aplicação das provas e na ocasião da divulgação da lista de aprovados e 

classificados 3 (três) vagas reservadas às pessoas com deficiência 

foram acrescidas na ampla concorrência, ou seja, a ampla concorrência 

para o cargo de Técnico de Enfermagem passou a contar com 24 (vinte e 

quatro) vagas, tendo sido o impetrante classificada em 63º lugar para o 

referido cargo na ampla concorrência (Id. 14426456, p. 2). Como se vê, a 

impetrante foi classificada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. No entanto, segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, a impetrante sustenta que o 

Município de Rondonópolis convocou 24 aprovados no concurso, sendo 

que 6 desistiram de assumir o cargo, e que, houve a nomeação de 41 

profissionais em cargo em comissão, e, ainda, a contratação de 127 
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profissionais por empresa terceirizada. Analisando os autos, verifica-se 

que houve a nomeação de 42 (quarenta e dois) profissionais para exercer 

os cargos em Comissão de Técnico de Enfermagem do Programa de 

Saúde da Família – PSF e Técnico de Enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, após a homologação do 

concurso (Decreto nº 7.997, de 27/07/2016), conforme se infere das 

Portarias nºs 20.206, 21.417, 21.517, 21.515, 21.514, 21.701, 21.990, 

21.989, 21.988, 21.987, 21.986, 20.429, 21.867, 20.205, 21.264, 21.263, 

22.953, 22.952, 22.800. 22.530, 22.531, 22.868, 22.859, 22.955, 22.954, 

23.064, 23.145, 23.238, 23.239, 23.241, 23.327, 23.328, 23.2329, 23.330, 

23.331, 23.336, 23.338, 23.339, 23.343, 23.345, 23.346 e 23.375 (Id. 

14426458 e 14426503). Por outro lado, não há provas de contratação de 

127 técnicos de enfermagem por meio de empresa terceirizada, conforme 

alegado pela impetrante na inicial. Isso porque, a listagem de profissionais 

obtida junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES 

(fls. 99/171 do PDF), não comprova que as contratações precárias para o 

cargo de Técnico de Enfermagem ocorreram dentro do prazo de validade 

do concurso, uma vez que somente as contratações realizadas nesse 

período faz nascer aos concursados o direito à nomeação, não restando, 

portanto, demonstrado o direito e líquido da impetrante à nomeação. De 

igual maneira, o convênio firmado com o Consórcio Regional de Saúde do 

Sul do Mato Grosso (CORESS/MT), não é capaz de conferir a impetrante o 

alegado direito líquido e certo à imediata nomeação, haja vista que não 

declina a efetiva contratação precária de terceiros em preterição ao direito 

dos candidatos aprovados no certame. Assim, os documentos juntados 

aos autos não comprovam, de maneira efetiva, a contratação precária de 

servidores em quantitativo superior a sua colocação (posição 63), dentro 

do prazo de validade do certame, de modo que a impetrante não tem direito 

subjetivo à nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, a 

impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os 

documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade 

coatora. Ademais, conforme já delineado, em sede de Mandado de 

Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: “MANDADO 

DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Deste modo, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 19 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006543-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA SATELIS (IMPETRANTE)

EDUARDO WEIGERT DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1006543-83.2018.8.11.0003 VISTO. MARIO SERGIO DE 

OLIVEIRA SATELIS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES, buscando a 

concessão de liminar para determinar a liberação do Trator New Holland, 

série 5T1062, ano 2005, apreendido na data de 09 de agosto de 2018, 

conforme Termo de Apreensão e Depósito n. 1136319-7. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a competência desse Juízo 

para processar e julgar o presente “mandamus”. Compulsando os autos, 

observo que a impetrante indicou como autoridade coatora o CHEFE DO 

POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES, com sede em Cuiabá/MT. Logo, a 

competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é 

de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a 

competência para conhecer do mandado de segurança é fixada em razão 

da sede funcional da autoridade coatora, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO 

COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, 

DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A 

jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência 

para conhecer do mandado de segurança é a da sede funcional da 

autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos 

interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, 

Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – 

QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o 

mesmo entendimento, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO 

DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser 

processado e julgado pelo Juízo em que está localizada a sede funcional 

das autoridades indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Número: 84313, Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira 

Santos Filho). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE 

UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de 

mandado de segurança, a competência deve ser definida em razão da 

sede da autoridade coatora. No caso, a autoridade apontada como 

coatora - Diretor do Departamento da Receita Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul - exerce suas atividades funcionais em Porto Alegre, sede 

da Receita Pública Estadual, e não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a 

competência é de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Porto Alegre. CONFLITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” 

(Conflito de Competência Nº 70035091164, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado 

em 27/10/2010). Com essas considerações, tendo em vista que a 

localização da sede da autoridade impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a 

incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Rondonópolis para processar e julgar a presente ação e, como 

consequência, DETERMINO a remessa desse processo eletrônico a uma 

das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Rondonópolis-MT, segunda-feira, 13 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006696-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 16 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004452-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EVERALDO CLARO MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004452-88.2016.8.11.0003 VISTO. EVERALDO CLARO 

MIRANDA ajuizou ação de concessão de auxílio doença acidentário com 

pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que tem 46 (quarenta e 

seis) anos de idade e é segurado da previdência social exercendo a 

função de trabalhador braçal na zona rural. Relatou que foi vítima de 

acidente de trabalho em 31/08/2016, quando foi intoxicado por utilização 

de veneno para os pés de bananas, vindo a sofrer um desmaio. 

Ressalta-se que antes do primeiro desmaio e da intoxicação por veneno, 

em julho/2016, o autor começou a sentir problema no estômago e ao fazer 

exames, sendo constatado uma hérnia de hiato por deslizamento de 

esforço pequeno, esofagite distal erosiva grau a de los Ângeles, gastrite 

antral erosiva leve, segundo relatórios médicos, esses problemas são 

causados devido ao esforço físico, poeira do esterco orgânico utilizado 

nas plantas e os agrotóxicos, tendo como sintomas náuseas, tonturas, 

vômitos, desorientação, dificuldade respiratória, sudorese e salivação 

excessiva, diarreia entre outros. Assevera que, desde agosto de 2016, 

está incapaz de desenvolver as atividades laborativas, razão pela qual 

deu entrada com o pedido administrativo para concessão do auxílio 

doença, porém a perícia médica foi agendada para 04/04/2017, na cidade 

de Jaciara. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para 

concessão do auxílio doença desde a cessação do benefício e a 

conversão em aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de 25% 

previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91. O pedido de antecipação de tutela 

foi indeferido (fls. 60/64 do PDF). O requerido apresentou contestação, 

rechaçando os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que 

para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o 

cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais 

não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de 

total improcedência dos pedidos formulados na exordial (fls. 73/76 do 

PDF). O autor impugnou a contestação, rebatendo os argumentos nela 

contidos e ratificando os termos da inicial (fls. 84/87 do PDF). Realizada 

perícia médica, o laudo pericial foi anexado às fls. 132/133 do PDF. 

Intimado para manifestar acerca do laudo pericial, o autor reiterou o pedido 

de auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez (fls. 136/137 do PDF). O requerido, apesar de intimado, deixou 

transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 138 do PDF). É o relatório. 

Decido. A legislação prevê que, em sendo a invalidez de natureza 

previdenciária, a competência para o julgamento da ação em que se busca 

a concessão do benefício previdenciário comum é da Justiça Federal, nos 

termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal. Para fixar a 

competência nas ações previdenciárias deve-se considerar se o benefício 

tem natureza acidentária ou beneficiária, além do procedimento adotado 

para a sua concessão. No presente caso, o autor pleiteia a concessão do 

auxílio doença e aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que 

estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de 

acidente de trabalho ocorrido no dia 31/08/2016, quando desmaiou no 

serviço após ser intoxicado por utilização de veneno na área rural. Para 

tanto, juntou a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, no qual 

consta informação de que Anderson dos Santos sofreu envenenamento 

sistêmico por absorção de ácido, em 30/08/2016 (fls. 23 do PDF). Todavia, 

no laudo pericial realizado em 02 de março de 2018 consta que a patologia 

incapacitante é a insuficiência cardíaca congestiva que causa episódios 

recorrentes de dispneia, dor no peito e inchaço nos membros inferiores e 

que o autor foi diagnosticado, também, como portador de hepatopatia 

crônica e gastrite erosiva (fls. 132 do PDF). Segundo o médico perito, não 

existe nexo causal da doença de base (cardiopatia) com o trabalho 

realizado, mas já foi intoxicado na profissão, daí a emissão da CAT que se 

encontra anexa ao processo. Provavelmente, em meados de 2016, já 

existia a incapacidade (itens f e k de fls. 133 do PDF). Ainda, no campo 

“Histórico e queixas da doença atual”, o perito relatou que o requerente 

trabalhador braçal, têm relatos de internações sucessivas por apresentar 

quadro instalado de descompensação cardíaca. Com diagnóstico já 

realizado pela cardiologia de insuficiência cardíaca congestiva, o 

requerente apresenta quadro que requer cuidados porque há recorrentes 

episódios de dispneia, dor no peito e inchaço nos membros inferiores. Já 

apresentou esse quadro clínico inúmeras vezes e lhe foi indicado 

cateterismo e outros procedimentos para minimizar seus sintomas (fls. 132 

do PDF). O Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS revela que, o 

auxílio doença nº 546.725.850-4, recebido pelo autor no período de 

21/06/2011 a 20/07/2011, é de natureza previdenciária (espécie 31), não 

havendo qualquer registro de benefício de natureza acidentária no 

histórico da previdência (fls. 79 do PDF). Dessa forma, o caso em tela não 

se insere na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que 

possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem 

exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça 

Federal competente para o processamento e julgamento da causa. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS 

OMBROS, JOELHOS E NA COLUNA CERVICAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO 

DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

LABORATIVAS OU ACIDENTE DO TRABALHO. NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA. JUIZ ESTADUAL SEM DELEGAÇÃO FEDERAL. 

INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. Cuidando 

de ações que versem sobre questão relacionada a benefício de natureza 

previdenciária, devem ser propostas e julgadas na Justiça Federal, 

consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA PARA O C. Superior tribunal de justiça. (TJSP; APL-RN 

0000210-41.2015.8.26.0191; Ac. 11015656; São Paulo; Décima Sexta 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; Julg. 

28/11/2017; DJESP 13/12/2017; Pág. 3294).” Desse modo, não se tratando 

de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação da 

matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, inciso I, 

da Constituição Federal, cabendo ao Juízo da respectiva Subseção 

Judiciária Federal o processamento e o julgamento do feito. Com essas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, quinta-feira, 16 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717059 Nr: 12476-64.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos orçamentos de fls. 248/250.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806357 Nr: 16786-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANE GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMY FERNANDES BEZERRA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750977 Nr: 8273-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJSG, MARIA JOSE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Dê-se vista dos autos ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798350 Nr: 13636-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN]

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de prova emprestada de outro processo envolvendo a 

mesma matéria, tendo em vista que o cálculo deve ser realizado com base 

em dados constantes dos autos.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 234/235 aos 

termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741566 Nr: 3040-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUCY BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 127/129.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 879727 Nr: 10167-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MATEUS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a própria embargante do despacho de fls. 30.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786321 Nr: 8755-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO P RINALDI & CIA LTDA, ELIS MARIA 

RINALDI, SERGIO PEDRO RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 VISTO

SERGIO P. RINALDI E CIA LTDA requer a suspensão desta execução 

fiscal, alegando que o exequente não apresentou o aviso de cobrança nº 

699878 nem na fase judicial e nem administrativamete.

O exequente impugnou o pedido.

O processo administrativo e o aviso de cobrança não se tratam de 

documento essencial à ação de execução fiscal, que necessita ser 

instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme 

estatuído no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

O ônus da juntada do processo administrativo é da parte 

embargante/executada, haja vista a presunção de certeza e liquidez de 

que goza a CDA.

Na hipótese, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa nº 20152448 

preenche os requisitos legais previstos no art. 2°, § 5º, da Lei n° 6.830/80, 

fazendo referência expressa à legislação aplicável e acréscimos 

(correção monetária e juros), constando o discriminativo de débito, os 

valores originários, os valores corrigidos, bem como os índices de 

correção monetária, juros e multa.

Registra-se que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de 

certeza e liquidez, ilidível somente mediante apresentação de provas 

inequívocas a cargo do sujeito passivo ou terceiro a quem aproveite, 

conforme estabelecido no art. 3°, § único, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de liquidez e de certeza 

do título, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos legais.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução.

Intime-se o exequente para manifestar-se sobre a correspondência 

devolvida na página 26.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60111 Nr: 8464-32.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADINHO CARVALHO LTDA, SEBASTIAO 

COSTA CARVALHO, APARECIDA LINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º do CPC), sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737525 Nr: 362-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCERLEY DE MATOS MEDEIROS, CLEYBER PEREIRA 

MAIA, JOSE FERNANDES CAVALCANTE, MARCELO MARQUES DA SILVA, 

MAURICIO ALVES DA SILVA, BENEDITO VITORIO DE OLIVEIRA, JOAO 

RIBEIRO DE AMORIM, TADEU HENRIQUE MOURA, MANOEL LAUDARIO DE 

BAIRROS, GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA, VANESSA DOS SANTOS 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por JUCERLEY DE MATOS 

MEDEIROS e outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Os autores requereram a nomeação de perito contábil para apuração da 

diferença salarial no equivalente a 11,98%, bem como o montante do valor 

retroativo devido a cada exequente desde 14/01/2009, a ser calculado 

com base nas respectivas remunerações. Requereram, ainda, que seja 

determinado ao Estado de Mato Grosso que colecione ao feito os 

comprovantes de pagamento dos exequentes desde 2009 até a data atual 

(fls. 611/612).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

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 na sentença 

e/ou acórdão.

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 Estado de Mato Grosso, ora vencido, é 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 Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha 

apresentado, os holerites dos autores, no período de 11/1993 até 08/1994, 

e os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação 

da carreira dos autores, se eles já eram servidores na época. Em caso 

negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante dos autores, 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 Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), 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.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação do percentual de 11,98%, haja vista 

que a decisão de fls. 236/240 apesar de ter consignado o referido 

percentual em seu teor não reformou a sentença quanto à necessidade de 

liquidação para apuração do percentual devido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805019 Nr: 16311-55.2015.811.0003

 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: CELIA MARIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por CELIA MARIA DA 

SILVA PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

apresente, para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994, e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Requer, ainda, a designação de perito contábil para elaboração 

de laudo e a intimação do Estado para pagamento dos honorários (fls. 

299/301).
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É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 189/195, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

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. 189/195.

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 Estado de Mato Grosso, ora vencido, é 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 Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 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 Estado 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 Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), 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.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741557 Nr: 3034-06.2014.811.0003

 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: BERNARDA LUCIMAR WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por BERNARDA LUCIMAR 

WEBER em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

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 na sentença 

e/ou acórdão.

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 Estado de Mato Grosso, ora vencido, é 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 
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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 Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 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 Estado 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 Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), 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.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820570 Nr: 3189-38.2016.811.0003

 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: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARCO AURELIO 

CAVALHEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O autor requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

apresente, para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994, e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Requer, ainda, a designação de perito contábil para elaboração 

de laudo e a intimação do Estado para pagamento dos honorários (fls. 

271/273).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 213/219, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

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. 213/219.

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 Estado de Mato Grosso, ora vencido, é 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 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. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 
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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.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 875014 Nr: 8416-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS ajuizou embargos à execução movida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando, em suma, ser parte ilegítima 

para figurar no polo passivo, pois o imóvel objeto das CDAs executadas 

não pertence mais ao embargante, uma vez que, em 25 de fevereiro de 

1999, foi arrematado em juízo trabalhista.

Sustenta que as dívidas de IPTU posterior a arrematação judicial do imóvel 

pertence aos arrematantes ou, se outro entendimento for, pelos posseiros 

que se instalaram no imóvel.

Ao final, requereu seja declarada a ilegitimidade passiva do embargante, 

com a extinção da execução em apenso (fls. 5/9).

O Município de Rondonópolis informou que constataram que houve o 

lançamento em duplicidade na cobrança do IPTU, referente aos exercícios 

de 2008 a 2018, e que já adotou as providências quanto à baixa do débito 

em nome do embargante. Assim, requereu seja declarada a perda do 

objeto dos embargos, sem a condenação do embargado em honorários, 

tendo em vista a ausência de oposição (fls. 38/39).

É o relatório.

 Decido.

Na hipótese, houve perda do objeto, tendo em vista que os pedidos 

formulados nestes embargos já foram apreciados na exceção de 

pré-executividade apresentada pelo embargante na execução fiscal nº 

15371-27.2014.811.0003 (código 764102).

Com essas considerações, JULGO EXTINTO estes embargos à execução, 

sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, nos termos do artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao embargante, na forma 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, uma vez que ele não deu causa ao ajuizamento 

da demanda.

Por outro lado, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal já foi 

condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na ação de 

execução fiscal, incabível nova condenação pela mesma situação 

(reconhecimento do pedido após a oposição de defesa pelo executado).

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811198 Nr: 18306-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELZENI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723850 Nr: 4846-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDI S/A MAQUINAS AGRICOLAS, 

VALDECIR PEREIRA, HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO, PEDRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 VISTO

Intime-se AGROVERDI S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS para manifestar-se 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 289303 Nr: 3751-38.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES QUEIROZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492/O

 VISTO

Trata-se de pedido de isenção do pagamento das custas finais formulado 

por MARIA DE LOURDES QUEIROZ, dizendo que não tem condições de 

quitar as custas finais.

Denota-se que o valor das custas (R$ 891,16) corresponde a quase um 

quarto da renda da executada (R$ 4.450,29).

É evidente que o valor das custas cobrado neste feito compromete grande 

parte da renda da executada, sendo justo a isenção pretendida.

Posto isso, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

executada.

Arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 293223 Nr: 7733-60.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)LUANA LIRA FALCO, 

OAB/MT 21813, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais, no montante de R$ 2.003,43, 

assim discriminadas: débito com o FUNAJURIS ref. às Custas Judiciárias 

no valor de R$ 1.104,00, e valor ref. à taxa judiciária, de R$ 899,43; e com 

o Cartório Distribuidor no valor de R$ 151,04, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT, e que para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, deve-seefetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 
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Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 796949 Nr: 13090-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H MONTEIRO & CIA LTDA, ADRYA MILENA 

GROFF MONTEIRO, HÉRCULES MONTEIRO, MARIANO AGUIAR DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196, WILTON JUAREZ E SILVA - OAB:4191/MT

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) requerida(s), advº(ª) WILTON JUAREZ 

E SILVA, OAB/MT 4191, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas processuais, no montante de 

R$504,23, assim discriminadas: débito com o FUNAJURIS ref. às Custas 

Judiciárias no valor de R$368,00, e valor ref. à taxa judiciária, de R$ 

136,23; e com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 60,22, esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT, e que para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, deve-seefetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 293223 Nr: 7733-60.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO FERREIRA PAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) requeridas(s), advº(ª)LUANA LIRA 

FALCO, OAB/MT 21813, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas processuais, no montante de R$ 

2.003,43, assim discriminadas: débito com o FUNAJURIS ref. às Custas 

Judiciárias no valor de R$ 1.104,00, e valor ref. à taxa judiciária, de R$ 

899,43; e com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 151,04, esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT, e que para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, deve-seefetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009517-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA (IMPETRANTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1009517-30.2017.8.11.0003 VISTO. DANIEL DA COSTA 

GARCIA impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do 

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, em 

síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que referida 

autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual 

de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

inexistentes. Aduz o impetrante que é proprietário do veículo FIAT 

STRADA ADVENT FLEX, ano 2011, modelo 2012, cor prata, placa 

OAV-6820, renavam 380107830, e que ao se dirigir ao Detran para 

realizar o licenciamento foi surpreendido com a existência de várias 

multas, bem como com a informação de que mesmo que fossem pagos o 

licenciamento anual, IPVA e seguro obrigatório, o documento não poderia 

sem expedido, tendo em vista a pendência de multas. Alega que além das 

multas terem sido aplicadas arbitrariamente, não foram devidamente 

notificadas, o que as torna inexistentes. Assevera, ainda, que a exigência 

do pagamento das multas como requisito para o licenciamento de veículo 

atenta contra o princípio da razoabilidade ampla defesa e contraditório, 

viola os limites para a concessão da autoexecutoriedade aos atos 

administrativos passíveis de afetação econômica dos administrados, e 

afronta o CTN – Código Tributário Nacional. Assim, requer o impetrante a 

concessão de liminar para suspender os autos de infração lançados em 

desfavor do impetrante até o julgamento final, e determinar que o 

impetrado não condicione a expedição do licenciamento anual do veículo 

em questão ao pagamento de qualquer um dos autos de infração objeto da 

presente lide. A liminar foi deferida para determinar apenas que o DETRAN 

NÃO PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 9 5 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 0 1 5 0 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 9 - 7 6 3 3 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 0 2 2 2 9 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 1 1 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0530701-7455/00, para fins de licenciamento do 

veículo do impetrante (placa OAV-6820). A autoridade apontada como 

coatora foi devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as 

seguintes preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação 

de nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal; e, c) ilegitimidade passiva, porque o 

DETRAN não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das multas 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis. No mérito, sustentou que o ato 

administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público no sentindo 

de que seja dada parcial procedência ao pedido. É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR: INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade 

da via eleita se confunde com o mérito e com ele será analisado, se for 

necessário. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Não 

merece guarida a citada preliminar, porque o mandado de segurança 

possui natureza mandamental, que objetiva sanar ilegalidades ou abuso de 

poder da autoridade coatora. A final, há ofensa a direito líquido e certo 

pelo ato de recusa em renovar o licenciamento do veículo em decorrência 

de multas pendentes, quando o infrator não foi devidamente notificado, 

podendo, desta forma, se utilizar da ação mandamental. PRELIMINAR: 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O impetrado sustentou que o DETRAN é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque as multas foram 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis. Sem nenhuma razão o DETRAN. 

O DETRAN-MT é parte legítima para responder pela pretensão de anulação 

de multas de trânsito incidentes sobre veículo pelo mesmo licenciado, 

ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, secretaria 

de Estado ou município, uma vez que compete a todas as esferas 

administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do sistema nacional 

de trânsito (CTB, arts. 5º, 7º, 8º e 21). Ademais, embora as multas 

questionadas tenham sido pelo Município de Rondonópolis, o DETRAN é o 

órgão responsável para licenciar, vistoriar e transferir veículo, sendo 

inegável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda, na qual, inclusive, se discute a legalidade do condicionamento 

do licenciamento do veículo ao prévio pagamento da penalidade. Nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE 

MULTA. DETRAN-GO. LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA FATO NOVO. 1. O relator poderá negar 

seguimento a todo e qualquer recurso manifestamente improcedente, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 456 de 630



termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. O detran-go é 

parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de 

trânsito incidentes sobre veículo, porquanto, diante da não 

regulamentação pelo código de trânsito brasileiro, acerca das multas 

impostas na hipótese de clonagem de veículo; a legitimidade para 

responder à pretensa anulação, é tanto do órgão responsável pelo 

lançamento da multa, quanto do responsável pela sua arrecadação. 3. 

Diante do acolhimento da pretensão inserta na exordial, escorreita se faz 

a condenação imposta ao apelante em relação aos honorários 

advocatícios. 5. Não se verificando fato ou elemento novo capaz de 

justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem como 

estando à decisão monocrática de acordo com a jurisprudência dominante 

deste tribunal e dos tribunais superiores, tendo sido corretamente aplicada 

norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento do agravo regimental 

é medida que se impõe. Agravo regimental conhecido e improvido.” (TJGO; 

DGJ 0249206-63.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 03/06/2015; Pág. 316). Assim, rejeito a 

mencionada preliminar. MÉRITO No mérito, verifico que a medida liminar 

deve ser confirmada parcialmente, bem como a pretensão final acolhida de 

forma parcial. De efeito, os documentos atrelados na petição inicial 

demonstram a liquidez e certeza da direito do impetrante, bem como a 

razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. Alega o impetrante que as infrações 

vinculadas ao veículo objeto da ação além de terem sido aplicadas 

arbitrariamente, não foram devidamente notificadas, pleiteando, assim, a 

emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, 

sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. O cerne da lide 

reside em verificar a possibilidade de expedição do licenciamento do 

veículo do impetrante independentemente do pagamento das multas. A 

respeito da matéria em questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: 

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. 

Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente do §2º, que a 

expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre outros 

requisitos, à quitação das multas de trânsito. A legalidade de tal regra é 

reconhecida pela jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória. Multas por 

não identificação de condutor infrator impostas a pessoa jurídica. 

Infrações que têm natureza administrativa e prescindem de dupla 

notificação. Inteligência do § 8º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro 

e das Resoluções CONTRAN nº 151/03 e 404/2012. Demonstrada a 

regular expedição das notificações. Licenciamento de veículo obstado. 

Multas de trânsito não pagas. Legalidade da exigência de pagamento das 

multas de trânsito para a realização do licenciamento, nos termos do artigo 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de procedência 

reformada. Reexame necessário e recursos providos. (TJSP; APL 

1024833-47.2016.8.26.0053; Ac. 10798313; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 18/09/2017; DJESP 

21/09/2017; Pág. 2329). Na hipótese, apenas se apresenta ilegal o 

condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento de multas em 

relação às quais não tenha sido regularmente notificado o infrator, 

conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA 

DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO 

STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA 

FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é 

inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia 

exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao 

infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base 

nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da 

exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o 

infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram 

consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado 

comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme 

assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 

do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a arguição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática ora agravada 

baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, 

DJe 20/09/2010). Assim, não se pode exigir o pagamento de multas em 

relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade 

pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a 

penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo 

legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. O 

Código de Trânsito Brasileiro exige a dupla notificação do infrator para 

legitimar a imposição da penalidade de trânsito e, por conseguinte, 

possibilitar a vinculação do licenciamento à quitação prévia: a primeira por 

ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, artigo 280, VI) e a 

segunda, quando do julgamento da subsistência do auto de infração 

respectivo com a consequente imposição da penalidade (CTB, artigo 281, 

caput). De acordo com o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, o 

auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, 

no prazo máximo de 30 (trinta dias), não for expedida a notificação da 

autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da 

competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, 

julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no 

prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”. 

Assim, denota-se do dispositivo legal, que o prazo a ser obedecido 

refere-se à expedição da notificação de autuação, e não à sua 

efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta dias entre a 

infração e a notificação. No caso, o impetrante insurge quanto as 

seguin tes  mu l tas :  P .RONDO-291510-ROT0003432-7366 /02 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 8 6 5 0 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 2 3 3 8 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 9 5 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 0 1 5 0 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 1 5 6 6 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 1 2 7 7 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 1 8 7 6 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 2 0 7 6 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 1 0 6 3 9 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 6 5 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 2 9 2 5 7 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 1 2 0 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 3 7 0 1 6 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 2 5 5 3 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 4 0 9 4 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 4 7 7 8 7 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 5 5 6 7 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 6 2 6 4 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 8 7 6 1 1 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 8 7 6 1 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 9 - 7 6 3 3 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 0 2 2 2 9 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 1 1 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0530701-7455/00. Analisando o extrato do veículo 

junto ao site do DETRAN (, acesso em 01/12/2017) e o extrato com 

histórico de AR acostado aos autos (Id. 10753762), verifica-se, nesta 

fase inicial, que o impetrante foi devidamente notificado das infrações nºs 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 0 3 4 3 2 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 8 6 5 0 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 2 3 3 8 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 1 5 6 6 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 1 2 7 7 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 1 8 7 6 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 2 0 7 6 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P.RONDO-291510-ROT0010639-7366/02, 
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P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 2 6 5 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 2 9 2 5 7 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 1 2 0 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 3 7 0 1 6 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 2 5 5 3 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 4 0 9 4 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 4 7 7 8 7 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 5 5 6 7 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 6 2 6 4 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 8 7 6 1 1 - 6 0 5 0 / 0 3  e 

P.RONDO-291510-RMT0487612-7455/00; já que as notificações de 

autuação das respectivas multas foram expedidas dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, bem como foram expedidas as notificações de penalidade. 

Como se vê, a lei foi devidamente observada e o impetrante foi 

regularmente notificado em relação às aludidas infrações, já que a norma 

prevista no artigo 281, II, do CTB, é clara ao dispor “que o auto de infração 

será arquivado ou considerado insubsistente se, no prazo máximo de 

trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”, não exigindo, 

portanto, prova do recebimento da notificação pelo impetrante, basta 

apenas que a notificação seja expedida no prazo legal. Além disso, 

incumbe ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, 

fornecendo o endereço correto para o recebimento de eventuais 

notificações. Assim, sendo a notificação efetivamente enviada ao 

endereço que foi informado à Autoridade de Trânsito, deve-se 

responsabilizar o impetrante pelo não recebimento da notificação, uma vez 

que não atualizou seus dados ou forneceu endereço insuficiente. Neste 

sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS 

DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL 

- OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO 

EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES 

SEJA RECEBIDA PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A 

NOTIFICAÇÃO SE REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O 

ENDEREÇO DO INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO 

NO ART. 281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, 

PARA LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, 

Relatora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da 

P u b l i c a ç ã o :  1 2 / 5 / 2 0 0 4 ) .  Q u a n t o  à s  m u l t a s 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 9 5 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0401502-7455/00, extrai-se que a notificação de 

autuação foi expedida fora do prazo de 30 dias. Em relação às multas 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 9 - 7 6 3 3 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 0 2 2 2 9 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 1 1 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0530701-7455/00, depreende-se que não foi 

expedida notificação de penalidade. Assim, somente as referidas 

infrações não atenderam os procedimentos previstos nas legislações 

pertinentes (expedição da notificação de autuação no prazo de 30 dias e 

expedição de notificação de penalidade), de modo que é ilegal condicionar 

o licenciamento do veículo ao pagamento tão somente das seguintes 

m u l t a s :  P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 9 5 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 0 1 5 0 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 9 - 7 6 3 3 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 0 2 2 2 9 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 1 1 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0530701-7455/00. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). Com 

essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na inicial, para determinar apenas que o DETRAN NÃO 

PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes mul tas: 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 9 9 5 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 0 1 5 0 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 4 6 4 9 - 7 6 3 3 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 0 2 2 2 9 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 1 1 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0530701-7455/00, para fins de licenciamento do 

veículo do impetrante (placa OAV-6820). Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 

14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para 

recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos 

deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. 

Informe-se, com urgência, a Relatora do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1013790-61.2017.8.11.0000, que está ação foi julgada 

nesta data. P. R. I. C. Rondonópolis, 20 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000430-16.2018.8.11.0003 VISTO. BANCO PAN S.A. 

opõe embargos de declaração quanto à decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos 

legais. Segundo a embargante, a decisão embargada incorreu em 

omissão, porquanto deixou de analisar a suspensão da exigibilidade da 

dívida, mas, apenas trouxe fundamentos inerentes apenas a ulterior 

reconhecimento da ilegitimidade da cobrança, ou a presunção de 

legitimidade do ato administrativo sem analisar, porém, os reais requisitos 

que certamente levariam ao deferimento da tutela almejada. Conheço do 

recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os 

EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não 

tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 
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declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados pelo BANCO PAN S.A. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 20 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003908-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO - ME (EXECUTADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

DEBORAH REGINA LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003908-03.2016.8.11.0003 VISTO. DEBORAH REGINA 

LEMOS apresentou embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, 

inciso do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida na 

exceção de pré-executividade proposta pela embargante em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde se declarou prescrito apenas os 

créditos tributários constituídos no ano de 2009. A embargante alega que 

não houve pronunciamento sobre a falta de notificação do contribuinte, 

referente aos lançamentos dos débitos, bem como em relação aos 

acessórios. Sustenta, ainda, que há necessidade da intimação da 

exequente para apresentar em juízo o processo administrativo. O 

exequente ofereceu contrarrazões ao recurso. É o relatório. Decido. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. No mérito, a pretensão trazida por meio destes embargos 

é improcedente quanto à alegada omissão. O processo administrativo não 

se trata de documento essencial à ação de execução fiscal, que 

necessita ser instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), 

conforme estatuído no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Nos termos do 

artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e 

pleitear a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for 

negado é que o julgador determinará que o exequente traga aos autos 

cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em 

exame. Como se vê, o ônus da juntada do processo administrativo é da 

parte embargante/executada, haja vista a presunção de certeza e liquidez 

de que goza a CDA. Na hipótese, constata-se que a Certidão de Dívida 

Ativa preenche os requisitos legais previstos no art. 2°, § 5º, da Lei n° 

6.830/80, fazendo referência expressa à legislação aplicável e 

acréscimos (correção monetária e juros), constando o discriminativo de 

débito, os valores originários, os valores corrigidos, bem como os índices 

de correção monetária, juros e multa. Consta, ainda, o número do auto de 

infração e do processo administrativo, possibilitando às partes obter 

informações complementares e mais detalhadas. Registra-se que a dívida 

ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível 

somente mediante apresentação de provas inequívocas a cargo do sujeito 

passivo ou terceiro a quem aproveite, conforme estabelecido no art. 3°, § 

único, da Lei de Execução Fiscal. Por outro lado, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com essas considerações, 

conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006731-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006731-76.2018.8.11.0003. AUTOR(A): WEISS & NAKAYAMA LTDA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” 

movida por WEISS & NAKAYAMA LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir: “A autora fora 

fiscalizada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON de Rondonópolis – MT, por três (03) vezes consecutivas, sendo 

lavrados, respectivamente, três (03) autos de constatação e, a posteriori, 

o auto de infração nº 2017.02.30, no qual culminara na aplicação de 

absurda multa, conforme será comprovado. a. Fiscalização de 19/05/2017. 

Na data suso consignada fora a Requerente fiscalizada pela agente fiscal 

do PROCON desta urbe, Sra. Luzimar Leite Mineiro, a qual, supostamente, 

verificara irregularidades praticadas pela autora, lavrando, no mesmo ato, 

o auto de constatação nº 2017.02.112. Ditas irregularidades foram 

elencadas e descritas nos itens “1” a “6” do mencionado auto de 

constatação, restando concedido o prazo de dez (10) dias para o 

cumprimento da legislação (doc. junto). Aclara-se que, a autora, em data 

de 29/05/2017, apresentara, mediante protocolo, junto ao Eg. PROCON, os 

devidos esclarecimentos em face das supostas irregularidades, inclusive, 

colacionando fotografias, as quais comprovaram, cabalmente, a 

inexistência daquelas (irregularidades), bem como se comprometendo em 

sanar o equívoco descrito no item “4” do auto de constatação. Sucede 

que, após o protocolo dos oportunos esclarecimentos, a autora não tivera 

qualquer retorno por parte do PROCON municipal, o qual, caso 

descordasse das justificativas apresentadas, deveria, por obrigação que 

lhe compete, orientar a requerente, quanto ao cumprimento da legislação 

consumerista. b. Fiscalização de 09/06/2017. Ato contínuo, em que pese a 

ausência de retorno do PROCON, nos termos acima consignados, a 

agente fiscal daquele órgão retornara ao estabelecimento da demandante 

e, mais uma vez, declinara a existência das mesmas e hipotéticas 

irregularidades, lavrando, de igual sorte, novo auto de constatação, qual 

seja, o de nº 2017.02.126, restando concedido o prazo de trinta (30) dias 

para o atendimento da legislação. De tal sorte, como feito anteriormente, a 

autora protocolara junto ao PROCON municipal, em data de 06/07/2017, 

manifestação formal de esclarecimento, colacionando novas fotografias e, 

sobretudo, indagando a então coordenadora municipal, Sra. Marildes, 

quanto a justificativa apresentada em data de 29/05/2017, máxime por se 

tratar das mesmas “irregularidades” constadas. Entretanto, quedou-se, 

novamente, inerte o PROCON municipal, ou seja, não apresentara qualquer 

manifestação em face da justificativas protocoladas em data de 

29/05/2017, bem como daquelas declinadas em data de 06/07/2017. c. 

Fiscalização de 21/07/2017. Excelência, pugna-se por especial atenção 

aos fatos ora narrados, os quais versam sobre o ato fiscalizatório 

ocorrido na data de 21/07/2017, máxime pela ocorrência de diversas 

fraudes praticadas pela agente fiscal, Sra. Luzimar Leite Mineiro, sendo 

estas objeto de denúncia junto ao PROCON Municipal, bem como junto ao 

Ministério Público Estadual. Meritíssimo(a), a autora, pela terceira vez 

consecutiva fora fiscalizada pelo PROCON municipal, especialmente pela 

agente fiscal Luzimar Leite Mineiro. Referida fiscal fora a mesma que 

lavrara os dois autos constatação reportados nos itens “a” e “b” supra, 

inclusive, sendo a mesma pessoa que deixara de apresentar 

manifestação em face das justificativas protocoladas em desfavor dos 

autos lavrados. Sucede que, durante o ato fiscalizatório havido em data de 

21/07/2017, em flagrante e inaceitável mentira, fora lavrado o auto de 

constatação 2017.02.192, contemplando inúmeras irregularidades, as 

quais, foram todas, sem exceção, aclaradas à agente fiscal no próprio ato 

fiscalizatório, nos termos dos anexos documentos. Ora, em sendo 

comprovado à agente fiscal, de forma inconteste, durante o ato 

fiscalizatório, quanto a inexistência das apontadas irregularidades, esta 

sequer poderia lavrar o auto de constatação, porquanto, consolidara em 

público documento e no exercício de suas funções, expressa afronta aos 

princípios da boa-fé, legalidade e moralidade. MM. Julgador(a), a agente 

fiscal mesmo tomando plena, inequívoca e incontestável ciência, quanto a 

existência de adesivo contendo todas as exigências legais em face das 

informações obrigatórias do PROCON (adesivo este fornecido pelo próprio 

órgão de proteção ao consumidor), afixado no balcão de vendas da 

autora, logo, em local de fácil acesso, consignara no reportado auto de 

constatação que a empresa, então fiscalizada, não disponibilizava tais 
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informações aos consumidores, em ululante inverdade (docs. juntos). 

Cumpre também registrar, que sobredita agente fiscal, ainda, tentara 

induzir o gerente acima reportado à erro, porquanto insistira para que o 

mesmo assinasse o auto de constatação, mesmo após demonstrado a 

inexistência das irregularidadesconstantes do mesmo, sob o argumento 

que depois iria “retifica-los” (gravação telefônica em anexo). Ademais, 

fora também constatado pela agente fiscal, que a autora ofertava ao 

público consumidor produtos sem as informações de seus preços, 

elencando os mesmos à título de exemplo, mesmo tendo a autora 

informado e comprovado, quando das duas primeiras justificativas em 

face dos autos de constatação, que disponibilizava em seus 

estabelecimento a consulta dos preços do referidos produtos, mediante 

sistema “busca preço” (leitor óptico), logo, em consonância com o 

disposto no art. 4º, da Lei nº 10.962/2004 e art. 7º, do Decreto Lei nº 

5.903/2006. Porém, mesmo a autora tendo apresentado em duas distintas 

e consecutivas ocasiões, as justificativas acima, o PROCON deste 

município não se manifestara acerca dos esclarecimentos prestados.”. 

Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência nos 

seguintes termos: “pugna pelo deferimento da tutela de urgência, em 

caráter liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário e, caso haja no decurso da ação, a baixa da inscrição no 

CADIN,” Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 

3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária. No caso, não há que se falar em 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a 

probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora. Ademais, é inviável, em cognição 

sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi 

devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório, 

bem como a referida decisão foi reanalisada em sede de recurso 

administrativo e foi mantida. Se não bastasse isso, é certo que é 

plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 

56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a princípio, não 

verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de 

razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da 

penalidade ocorreu dosimetria da multa aplica. Nesse sentido: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER 

ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de 

tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos 

requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A 

ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta 

medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das 

alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a 

legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - 

A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente 

para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro 

do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no 

qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança 

bancária. (AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) 

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo legal, bem como, para que informe se tem interesse na 

designação de audiência conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente 

para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006670-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para deliberação urgente. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006710-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006710-03.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: IRENE TERESINHA TOBIAS 

DAMIAN IMPETRADO: DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., No caso, em que pese a plausibilidade da pretensão posta é 

certo que se faz necessária a emenda da inicial. O cerne da controvérsia 

reside no direito de se expedir o licenciamento do veículo independente do 

pagamento das multas de trânsito recebidas. Com efeito, a parte autora 

afirma, em tese, o não recebimento das notificações dentro do prazo legal 

estabelecido no art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, em 

que pese as bem fundamentadas alegações iniciais da parte autora, 

faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular 

notificação da autuação. Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza 

extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, 

bem como outras informações em relação à autuação. Assim, com 

fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto à parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e 

apresente o extrato emitido pelo DETRAN a respeito das autuações 

recebidas no veículo objeto da lide, sob pena de indeferimento da liminar. 

Após, conclusos com urgência para apreciar o pedido de liminar. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

AGUINALDO ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 
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beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 11.09.2018, às 09h15min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. 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 assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

ROSINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a parte autora informou o 

descumprimento da liminar (id. 12681915). Desse modo, intime-se a parte 

ré para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da medida. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 11.09.2018, às 09h45min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. 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 assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003658-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CINTIA PEREIRA SOARES (REPRESENTADO)

WAGNER ANTONIO CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestarem acerca da certidão negativa de ID retro, requerendo o que 

de direito. RONDONÓPOLIS, 20 de agosto de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO (ADVOGADO(A))

DANIEL FERREIRA MANOEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004016-95.2017.8.11.0003; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE 

IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIEL 

FERREIRA MANOEL Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 

15 dias. Processo: 1004016-95.2017.8.11.0003; Valor causa: 0,00; 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. RONDONÓPOLIS - MT, 17 de julho de 2018 Atenciosamente. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005211-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DOLORES BARRETO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005211-81.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

624,97; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

DOLORES BARRETO DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 20 de agosto de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006178-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA AGUIAR (IMPETRANTE)

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

izalba albuquerque (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006178-29.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: JULIANA DE OLIVEIRA 

AGUIAR IMPETRADO: IZALBA ALBUQUERQUE Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JULIANA DE 

OLIVEIRA AGUIAR contra ato arbitrário da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, que sustenta como causa de pedir que: 1. A Impetrante é uma 

jovem de apenas 26 (vinte e seis) anos, e após sofrer 3 (três) abortos em 

apenas 1 (um) ano, nos meses de JANEIRO/2017, AGOSTO/2017 e 

JANEIRO/2018 (docs anexos) foi diagnosticada com TROMBOFILIA, à 

partir da identificação de 2 (duas) mutações genéticas MTFH – 

HETEROZIGOTO e PAI 1+, as quais é acometida. 2. Essas mutações, de 

ordem hereditária ou adquirida, impedem o desenvolvimento da gestação, 

fazendo com que o feto não consiga evoluir além do primeiro trimestre, 

implicando, com que embora jovem, tivesse o seu maior sonho 

interrompido por 3 (três) vezes, conforme laudos médicos que atestam os 

famosos “abortos de repetição”. 3. A mesma vem sendo acompanhada 

pela Dra. Larissa Fonseca, ante a inexistência de médico capacitado no 

SUS – vide 3 abortos, e após realizar tratamento preliminar, em 01/06/2018 

teve a notícia de mais uma gestação, insurgindo mais uma vez os sonhos, 

mas também o medo, em razão de suas perdas anteriores, e hoje já se 

encontra com 13 semanas e 2 dias de gestação. 4. Ocorre que em razão 

de sua moléstia, é necessária além da ingestão de mais de 5 (cinco) 

medicamentos, a aplicação de uma dose diária de uma injeção subcutânea 

de ENOXAEPARINA SÓDICA, com dosagem intercalada de 40mg e 60mg, 

que custam entre R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 60,00 (sessenta reais) 

POR DIA, as quais a Autoridade Coatora se nega a fornecer. 5. A 

aplicação do fármaco é condição sine qua non para o desenvolvimento 

saudável de sua gestação, já que sem ela novamente ocorrerão 

tromboses placentárias que impedirão a chegada de nutrientes ao fato, 

provocando o inimaginável 4° aborto. Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: “a fim 

de que a Autoridade Coatora forneça à Impetrante o fármaco 

enoxaeparina 40mg e 60mg, conforme prescrição médica, imediatamente e 

até 42 (quarenta e dois) dias após o parto, sob pena de multa, e em caso 

de descumprimento da ordem, requer que seja determinado o bloqueio de 

verba pública do Município de Rondonópolis. Com a inicial, vieram 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, ressalta-se que 

a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Com efeito, como é cediço, o direito líquido e certo é aquele demonstrado 

por meio de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 

Na espécie, o mandado de segurança não se mostra a via adequada para 

a formulação da pretensão da impetrante, uma vez que é necessário 

submeter o litígio a cognição exauriente, a fim de demonstrar a 

necessidade do medicamento prescrito, e ainda, verificar a sua eficácia 

frente a outros fornecidos pela rede pública para o tratamento da mesma 

doença. Assim, a pretensão de fornecimento de medicamento depende de 

dilação probatória, não permitida na via do mandado de segurança. Nesse 

sentido, eis o entendimento: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - O Mandado 

de Segurança mostra-se via apropriada tão somente para as hipóteses de 

proteção a direito líquido e certo que tenha sido vilipendiado por ato 

praticado por autoridade coatora, segundo se conclui do panorama 

normativo da mencionada via mandamental, em especial o disposto no 

artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição da República, cumulado com 

o artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/2009. - Não constitui prova do direito 

líquido e certo, para fins de instruir pedido formulado em sede de Mandado 

de Segurança pretendendo o fornecimento de medicamento, a simples 

apresentação de relatório médico, notadamente diante da não 

comprovação de que fora submetido ao crivo do preceito constitucional do 

contraditório. - Inexistindo nos autos prova quanto à certeza e liquidez do 

direito vindicado, bem como se evidenciando que a matéria reclama dilação 

probatória, deve-se indeferir a inicial do mandado de segurança. (TJ-MG - 

Remessa Necessária-Cv: 10000160236758002 MG, Relator: Moacyr 

Lobato, Data de Julgamento: 12/09/0017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2017) APELAÇÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. O Mandado de Segurança cabe na proteção de direito líquido 

e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data ameaçado ou 

violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. O ato de autoridade 

será a ação ou omissão de agente ou órgão com poder de decisão que 

viole uma justa pretensão individual ou coletiva. O direito líquido e certo 

protegido pelo MS é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante 

provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis e sem a necessidade 

de investigações comprobatórias. In casu, a impetrante pleiteia o 

fornecimento de medicamentos pela rede pública, invocando a ilegalidade 

da conduta da autoridade coatora, consubstanciada na negativa da 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS 

ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Contudo, o mandado de 

segurança não se mostra a via adequada para a formulação da pretensão 

da impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que o fornecimento dos 

medicamentos prescritos ao impetrante (fls. 43) foi indeferido pela 

edilidade, sob a justificativa de que a enfermidade, no estágio em que se 

encontra, não preenche os critérios do Protocolo Clínico de Diretrizes 

Terapêuticas do SUS, para a dispensação dos medicamentos (fls. 44). 

Note-se que o próprio autor junta aos autos laudo médico, em que o 

próprio subscritor informa que o paciente não se enquadra nos critérios 

de inclusão no tratamento da Hepatite C. Como se sabe, em casos tais, é 

de suma importância submeter a prescrição ao contraditório, a fim de 

demonstrar a necessidade do medicamento prescrito, e ainda, verificar a 

sua eficácia frente a outros fornecidos pela rede pública para o 

tratamento da mesma doença. Todavia, como visto, essa dilação não se 

admite em sede de mandado de segurança. Com efeito, não basta para a 

demonstração do direito líquido e certo, a prescrição sem nenhuma 

indicação de que somente aquele medicamento e nenhum outro se mostra 

eficaz no tratamento da doença acometida pela impetrante. Entendimento 

diverso importaria em discriminação específica da situação da impetrante 

em detrimento dos demais utentes que não demandaram em Juízo e 

recebem os tratamentos tal como disponíveis na rede pública de saúde. 

Registre-se, não se nega aqui a possibilidade de os medicamentos 

prescritos serem os únicos ou os mais eficazes no tratamento da 

enfermidade enfrentada pelo impetrante, no entanto, essa conclusão deve 

ser obtida após a devida dilação probatória, inadmitida em sede de 

mandado de segurança. Por fim, a impossibilidade de se alcançar o 

resultado desejado no presente mandamus, não impede o impetrante de 

buscar o pretendido direito por intermédio de ação própria, na instância 

ordinária, podendo inclusive, pleitear medida de caráter urgente, nos 

termos da Lei Processual Civil. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 

01229415120178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2018) 

Partindo dessas premissas, como no mandamus não se admite a cognição 

exauriente, competirá à parte buscar sua pretensão de fornecimento de 

medicamento pela via ordinária. Ante o exposto, declaro a parte impetrante 
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carecedora da ação mandamental por ausência de interesse processual e 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois 

incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais 

Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008790-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1008790-71.2017.8.11.0003. AUTOR(A): LUZIA SOARES OLIVEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA” ajuizada por Luzia Soares Oliveira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Sustenta a parte 

autora, em síntese, que é portadora de discopatia degenerativa lombar – 

CID M 55 – e Tendinopatia do manguito rotador bilateral – CID M75 -, o que 

impossibilita de exercer suas atividades laborais. Assevera, ainda, que 

seu pedido de auxílio-doença sob nº 610028575 foi indeferido ao 

argumento que da falta incapacidade para sua atividade habitual. Pleiteia, 

ao final, para conceder o benefício auxílio-doença com a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram os documentos. A análise 

da tutela de urgência foi postergada. Perícia médica realizada. O Réu 

apresentou contestação oferecendo proposta de acordo e, no mérito, 

requerendo a improcedência da pretensão inicial. A parte autora recusou 

a proposta de acordo ofertada pela ré. Decisão proferida na Justiça 

Federal declinando 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. É o relatório. Fundamento e decido. De início, ratifico 

todos os atos processuais praticados na Justiça Federal. Como se vê do 

relatório, cuida-se de ação de aposentadoria por invalidez proposta por 

Luzia Soares Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, aduzindo, em síntese, que é portadora de discopatia degenerativa 

lombar – CID M 55 – e Tendinopatia do manguito rotador bilateral – CID M75 

-, o que impossibilita de exercer suas atividades laborais, pugnando, 

assim, pela concessão do auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. O réu, por sua vez, discorda das alegações 

do autor, afirmando que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão dos benefícios. 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 às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que razão assiste parcialmente a parte autora. 

Isso porque, 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. No entanto, no 

caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora 

encontra-se incapacitado de forma total e temporária, isto é, está 

susceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a 

subsistência. Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos 

autos realizado na Justiça Federal, com direito a ampla defesa e o 

contraditório, a parte requerente não possui incapacidade definitiva para o 

exercício de atividades laborais, como se vê: 2.3 Há incapacidade para a 

atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso 

afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quando do item 1 

acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim, ambas. 2.4 Há incapacidade 

para a atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividade laboral exercidas 

anteriormente). Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) 

no quando do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim, ambas. 

(...) 3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da 

atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, 

mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total 

(para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? R: 

Incapacidade Total. 4. A incapacidade para o trabalho é permanente 

(definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de 

recuperação)? Fundamente. R: Temporária. 4.1. Em sendo temporária, qual 

o prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma 

nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? 

Fundamente. R: Sugiro o afastamento por 12 meses. Não se pode olvidar 

que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor 

para o exercício da atividade laboral é temporária, não existindo nos autos 

outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. Assim, 

diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 

8.213/91, a parte autora não faz jus ao direito de aposentadoria por 

invalidez. Por outro lado, é certo que o fato do autor não ter direito 

aposentadoria por invalidez, uma vez que está susceptível de reabilitação 

para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, não impede 

que tenha o direito ao benefício de auxílio-doença, posto que os requisitos 

para sua concessão são distintos. Com efeito, o reconhecimento do direito 

ao recebimento do auxílio-doença está previsto no artigo 59 da Lei 

8.213/91, que assim dispõe: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

(negritei) Logo, para que seja concedido o direito a auxílio-doença é 

necessário que o beneficiário tenha cumprido o prazo de carência 

previsto em lei e ficar inapto para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, não possuindo 

qualquer necessidade da incapacidade ser definitiva. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91- LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARICLA E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 

prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado 

que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2.A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.O Superior Tribunal 

de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por invalidez 

"quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua 

reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o 

sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016). 4.Recurso provido. (Ap 

59202/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, 

Publicado no DJE 13/04/2018) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA 

ESFORÇO DA COLUNA LOMBAR E TORÁCICA – SEQUELA DE FRATURA 

NA COLUNA TORÁCICA E ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA 

LOMBAR – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – 

PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – 

ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO 

ESPECIAL (IPCA-E) – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM 

VALOR CERTO – NÚMERO DO BENEFÍCIO – CORREÇÃO – RECURSO DA 

AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 
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das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas 

anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, 

não há que se falar em prescrição. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê 

que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um 

benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a 

consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para 

o trabalho que exercia, ou atividade habitual. 3. O termo inicial para 

implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da 

cessação administrativa indevida, observadas as parcelas já pagas. 4. 

Sobre os juros moratórios, estes devem incidir 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. 5. Quanto ao regime de atualização 

monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada 

com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 6. Considerando a 

moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários 

advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser 

consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo 

Civil/73. 7. Deve ser corrigido o número do benefício constante da 

sentença, quando divergente da numeração constante na documentação 

carreada aos autos. (Apelação / Remessa Necessária 61449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018) Na espécie, ficou demonstrado que a incapacidade da parte 

autora é temporária – laudo pericial acima mencionada, itens 2.3, 2.4, 3, 4 

e 4.1 -, preenchendo os requisitos previstos no art. 59 da Lei 8.213/91. 

Assim, diante dos documentos apresentados nos autos pelo autor e o 

laudo pericial realizado, é certo que o autor faz jus ao recebimento do 

benefício de auxílio-doença até a recuperação total da incapacidade 

temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia 

médica junto ao Requerido, ou a inclusão da parte autora em outra 

atividade laboral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, 

desde 27/01/2014 – data do requerimento administrativo, até a 

recuperação total da incapacidade temporária, que deverá ser constatada 

ao ser submetida à nova perícia médica junto ao Requerido, ou a inclusão 

da parte autora em outra atividade laboral, 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 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: Luzia Soares Oliveira 2. Benefício 

concedido: Auxílio-doença 3. Data do início do benefício: 27/01/2014 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 444196 Nr: 12865-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXCE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 

EXPRESSAS, OXLEI FRANCISCO DE SOUZA, RICARDO GOMES DE 

SOUZA OU RICARDO GOMES SERGIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES SERGIO 

SOUZA - OAB:22809/O

 Vistos etc...

I. Considerando os Arts. 6 e 10 do Código de Processo Civil vigente, que 

preconiza o dever de cooperação judiciaria na solução meritória 

restabeleço às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

II. Após, retorne os autos conclusos para julgamento.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 444196 Nr: 12865-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXCE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 

EXPRESSAS, OXLEI FRANCISCO DE SOUZA, RICARDO GOMES DE 

SOUZA OU RICARDO GOMES SERGIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES SERGIO 

SOUZA - OAB:22809/O

 Vistos etc...

I. Considerando o tempo decorrido e, atenta ao fato de que anualmente a 

Fazenda Pública realiza o programa de incentivo à quitação de débitos 

fiscais (REFIS), ofertando a possibilidade de pagamento com descontos.

II. Considerando que tem sido comum a Fazenda Exequente somente 

requerer a extinção do feito após ser intimada prolação da decisão da 

Exceção de Pré-Executividade, retardando o andamento deste e de outros 

feitos de igual natureza.

III. Determino a remessa dos autos à Fazenda Pública Exequente a fim de 

que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias sobre a existência ou não de 

parcelamento, compensação e/ou quitação dos débitos objeto da presente 

execução.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736060 Nr: 15476-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO FRANCISCO LEITE

 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: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - 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.: 798977 Nr: 13898-69.2015.811.0003

 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: ALINE SANTIAGO DE CARVALHO

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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.: 433078 Nr: 1742-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA, SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido..

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 714367 Nr: 9565-79.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOAMERICO DA LUZ MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido..

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 I – Presto, nesta data, por ofício (62/2018/GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações

 III – Aguarde-se a realização da sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630336 Nr: 2553-20.2015.811.0064

 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): ROMILDA BELTRAN DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR, para 

devolução dos autos nº 2553-20.2015.811.0064, Protocolo 630336, 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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 I – Defiro o pedido retro, até porque haverá suspensão de expediente, 

conforme a Portaria 841/2018/PRES/TJMT.

II – Redesigno sessão de julgamento em plenário para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 09:00.

III – Cumpram-se as determinações de fls. 398, observando-se o endereço 

declinado em fl. 399.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 610542 Nr: 799-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Com efeito, verifico que o réu foi denunciado e houve prolação da 

sentença por este Juízo pelo mesmo fato apurado nos autos desta ação 

penal, em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, 

conforme se observa na sentença encartada às fls. 118/124. Nesse 

sentido, o Código de Processo Civil, no seu artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, 

aplicável subsidiariamente ao processo penal, trata a presente situação da 

seguinte forma: “§ 1.º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2.º Uma ação é 

idêntica a outra quando tem as mesma partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. (...) § 4.º Há coisa julgada quando se repete ação que já 

foi decidida por decisão transitada em julgado.(...)” Desse modo, verifico 

que não deve prosperar os argumentos da manifestação ministerial por 

ocasião das suas alegações finais, em que requer a condenação do réu 

nos termos da exordial acusatória, sobretudo porque o réu já foi julgado 

pelo mesmo fato que ora está sendo imputado nesta ação penal, conforme 

se observa às fls. 112/124 (sentença em anexo). Diante do exposto, 

comprovada a existência de ação penal proposta anteriormente, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, declaro extinta 

a presente ação penal, ante a coisa julgada. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663636 Nr: 12103-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER OLIVEIRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, redesigno a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam a audiência.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659150 Nr: 8189-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISTON JONHNY RESENDE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, redesigno a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 13h40min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam a audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658006 Nr: 7220-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO VITURINO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIARA SATELES PINHEIRO 

NOGUEIRA - OAB:14429, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, redesigno a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 13h50min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam a audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672481 Nr: 4738-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA BARROS MACHADO, LUCAS 

FERNANDO DE SOUZA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos etc.

Diante do teor das informações retro, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem, consignando nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672917 Nr: 5135-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA VOLTOLINI CAPARROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antonio Luiz - 

OAB:76.663 SP

 Vistos etc.

Diante do teor das informações retro, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem, consignando nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672919 Nr: 5137-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA VOLTOLINI CAPARROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antonio Luiz - 

OAB:76.663 SP

 Vistos etc.

Diante do teor das informações retro, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem, consignando nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672958 Nr: 5173-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RAFFAEL SILVA 

LIMA - OAB:3110 - AP

 Vistos etc.

Diante do teor das informações retro, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem, consignando nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673890 Nr: 5950-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA VOLTOLINI CAPARROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antonio Luiz - 

OAB:76.663 SP

 Vistos etc.

Diante do teor das informações retro, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem, consignando nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668721 Nr: 1484-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Dias - OAB:16127

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, redesigno a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 14h50min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673620 Nr: 5694-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, redesigno a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h20min.

Intime-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672491 Nr: 4743-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, redesigno a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h30min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673714 Nr: 5786-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS DIONES FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Vortmann Fabrin 

- OAB:21.918-O OAB/MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h40min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673358 Nr: 5487-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ GARCETE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI ESCUDEIRO PEREIRA - 

OAB:OAB/MS 4908

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

de interrogatório do réu para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Cite-se e intime-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673866 Nr: 5926-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROMEU DOS SANTOS, GABRIELA SÁ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT4.206

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h10min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672268 Nr: 4532-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO GONÇALVES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:19.044/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 467 de 630



realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h20min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672925 Nr: 5142-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ely Silva de Almeida - 

OAB:8552/MT, Henrique Morais de Oliveira - OAB:8551/MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

de interrogatório do acusado para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h30min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673763 Nr: 5832-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GUARANTÃ DO 

NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRAM DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h40min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672785 Nr: 5014-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIAS OCIMAR ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA 

SANTOS - OAB:304.758

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição das testemunhas para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h50min.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Requisitem-se as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673748 Nr: 5818-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Vortmann Fabrin 

- OAB:21.918-O OAB/MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 08 de novembro de 2018, às 16h.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu neste ato, o douto 

advogado Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade 

Floriano Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib 

OAB/MT – 5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição, nos termos da Súmula n. 273 do STJ.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649514 Nr: 9790-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA, 

DOUGLAS DA MOTA SANTOS, JENIFER CAROLINA TEMOTHEO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Se tempestivo, o que deverá ser certificado, recebo o recurso de 
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apelação interposto pela ré Jenifer Carolina Temotheo Carlos à fl. 304, em 

seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

304/307) e contrarrazões (fls. 308/311), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660410 Nr: 9330-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA, 

WHYTALO FERREIRA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu Cícero Márcio Ribeiro 

da Silva à fl. 171, em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

171v/174) e contrarrazões (fls. 175/179), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, observando que se cuida de processo de 

réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658221 Nr: 7393-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA, 

GRACIEL DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 Vistos etc.

Em face de sua tempestividade, recebo o recurso de apelação interposto 

pelo réu Alex Telry Marques dos Reis Silva à fl. 237, em seus legais 

efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

237v/240) e contrarrazões (fls. 241/245), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 666729 Nr: 14812-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCONDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 14h05min.

Cite-se e intime-se o acusado, bem como intime-se seu defensor e o 

Ministério Público para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651160 Nr: 805-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAISSAL MOUHANNA FERNANDES, MAXUEL 

MAIKO SOARES CORREA, WANDERLEI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 119, CANCELO a audiência designada 

nestes autos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612520 Nr: 3005-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade de o Promotor de Justiça comparecer ao ato, o 

qual justificou por meio do ofício encaminhado a este Juízo às fls. 193/194, 

não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 

06 de novembro de 2018, às 14h.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento das cartas precatórias 

de fls. 183, 184 e 185, expedidas aos Juízos das Comarcas de 

Resende/RJ, Cuiabá/MT e Alto Taquari/MT, com a finalidade de realizar a 

inquirição das testemunhas Elaine, Adalio e Rodrigo, respectivamente.

 Ciência ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645610 Nr: 6461-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade de o Promotor de Justiça comparecer ao ato, o 

qual justificou por meio do ofício encaminhado a este Juízo às fls. 84/85, 

não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 

06 de novembro de 2018, às 14h45min.

Proceda a juntada dos mandados de intimações das testemunhas Marcello 

Vagner Vasconcelos de Jesus e Ana Paula Vasconcelos Ferreira, 

devendo os oficiais de justiça responsáveis pelas diligências justificarem o 

motivo pelo qual não devolveram os mandados no prazo.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à defesa, para 

que se manifestem se possuem interesse na oitiva das testemunhas 

Marcelo Vagner Vasconcelos de Jesus, Ana Paula Vasconcelos Ferreira 

e Giesele de Arruda Martins dos Santos e, em caso positivo, decline nos 

autos os seus atuais endereços.

Requisitem-se as testemunhas Emmanuele Giovannini e Luciano dos 

Santos Bolognez (investigadores de polícia civil).

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656962 Nr: 6325-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON WILLIAN FELIX DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 
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realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 15h25min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal, a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, redesigno a audiência de 

continuação para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h.

Intime-se a testemunha Francisco, o réu e o defensor.

Requisite-se a testemunha Waldiney Moreno (policial militar).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611058 Nr: 1372-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, LUCIANO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, em virtude de 

convocação para evento pertinente ao Sistema de Justiça Criminal a ser 

realizado na Escola de Magistratura em Cuiabá, REDESIGNO a audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 16h15min.

Intime-se o acusado e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654122 Nr: 3680-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, CANCELO a audiência designada nestes 

autos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677930 Nr: 9560-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Diante do exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a PEDRO 

RAMBO RIBEIRO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão:1) Comparecer a todos os atos do processo, bem 

como comparecer mensalmente em Juízo, de modo a justificar suas 

atividades e confirmar o endereço constantes nos autos; 2) Não mudar de 

residência ou se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

aviso prévio a este Juízo;3) PROIBIÇÃO de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas do fato ocorrido, devendo manter 

distância mínima de 500 (quinhentos) metros.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA PARA O INVESTIGADO, colocando-o em liberdade, se por outro 

motivo não deva permanecer preso.Na ocasião do cumprimento do 

presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, 

que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima 

aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente 

decretação de sua prisão (art. 282, § 4º, última parte, do CPP).Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619229 Nr: 2335-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARIO LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos e 21 dias, mas que até esta data a 

instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de pauta na 

agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição da 

pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, VI, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu JARIO LEOPOLDINO DA SILVA. 

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes. Após o trânsito em 

julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de Processo 

Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, desde já 

autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título de fiança, 

conforme documento de fl. 27. Para efetivação da ordem, determino a 

expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654794 Nr: 4291-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante 

da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos..Por fim, no que tange ao item VI da cota ministerial retro, a fim de 

resguardar a integridade e a dignidade do menor Conrado Heitor Carvalho 

(vítima - 4 anos), infante de tenra idade, e para não lhe causar 

constrangimentos ou traumas psicológicos, defiro o requerimento 

formulado pela defesa para que seja realizado a colheita de suas 

declarações na modalidade de depoimento sem dano ou especial, 

mediante acompanhamento da equipe técnica deste Juízo, com as 

técnicas apropriadas.Comunique-se o setor psicossocial e o setor de 

tecnologia da informação deste juízo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666419 Nr: 14536-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS PINTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Intimação ao advogado Onório Gonçalves da Silva Junior OAB- 12.992, 

para apresentação de resposta a acusação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674547 Nr: 6547-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO ARRUDA DOS SANTOS, DANILO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Após analisar com acuidade os autos, entendo que a segregação 

cautelar dos réus deve ser revogada. Primeiro, consta nos autos que a 

testemunha que ainda falta para ser inquirida se encontra em férias com 

retorno previsto para o mês de setembro, sendo certo que infelizmente 

este juízo não conta com pauta para a realização de audiência no referido 

mês, valendo dizer que os réus já se encontram presos desde o dia 

09/05/2018, logo, a segregação já beira as raias da ilegalidade, em 

especial, pelo crime ora em apuração; Segundo, o crime em tablado foi 

cometido sem a prática de violência e além disso em princípios os réus não 

são reincidentes. Sendo assim, com espeque nestes fundamentos revogo 

a prisão preventiva outrora decretada. Os réus ficam com as seguintes 

obrigações: a) Manter o endereço atualizado nos autos, devendo 

comparecer mensalmente em juízo; b) Comparecer a todos os atos do 

processo; c) não se aproximarem da vítima e nem das testemunhas. 

Designo audiência de continuação para o dia 28/11/2018, às 16h20m. 

Requisite-se o policial Paulo Sérgio Dos Santos Júnior. Dê-se vista dos 

autos para o Ministério Público se manifestar sobre a testemunha Paulo 

Henrique Moreira Dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670697 Nr: 3128-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS, EURIQUE 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

SILVANA PAULA GOMES - OAB:37.682/GO

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676292 Nr: 8122-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIANO FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O-MT

 Diante do cumprimento parcial do ato deprecado, vez que, segundo oficio 

de fl. 19 o policial Osvaldo Teixeira Arruda se encontra aposentado, 

devolva-se a presente carta precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670012 Nr: 2504-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/MT

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674317 Nr: 6315-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOARES DA COSTA, ELVIS 

GUEBARA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675019 Nr: 6942-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CESAR MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.384/MT

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675606 Nr: 7505-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL LUIZ SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Claiton Alves 

Sampaio, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivos 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.: 670797 Nr: 3223-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da não intimação da testemunha Joselaine Aparecida dos Santos, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 23 de agosto de 2018, ás 13h20min.

Intime-se a testemunha Joselaine no endereço constante nos autos, pois 

em contato por telefone, a testemunha informou que reside no endereço 

indicado, e passou como ponto de referencia que o imóvel fica localizado 

em frente ao zap zap gás.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666432 Nr: 14549-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL MORAES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante não intimação de testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 13 

de setembro de 2018, ás 14h20min.

Intime-se a testemunha Ronaldo Miguel dos Santos.

Determino vista dos autos ao ministério público para que se manifeste a 

respeito das testemunhas Solange Matias Ferreira, Luís Henrique Matias 

Evangelista, e Maria Josefa Pereira Vidal, após manifestação determino a 

expedição de mandado de intimação ou cartas precatórias a fim de 

inquirição das testemunhas.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666419 Nr: 14536-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS PINTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos nº 14536-45.2017.811.0064 – Cód. 666419

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Epaminondas Pinto Barros como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

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.: 658241 Nr: 7413-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 7413-93.2017.811.0064 – Cód. 658241

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Diogo 

Dias da Silva como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

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.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA DA SILVA, FELIPE 

MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA TERCEIRA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

TERMO DE COMPROMISSO/COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA

Número do Processo: 5571-44.2018.811.0064 / Cód. 673458

Data e horário: 20 de agosto de 2018, 14h00min.

Recuperando: Wanderson Bezerra da Silva

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Joao Francisco Campos de Almeida

Promotor de Justiça: Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Advogado: Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães

Recuperando: Wanderson Bezerra da Silva

 OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

presença das partes acima mencionadas.

DELIBERAÇÕES

Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de 

Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de 

liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial 

ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca 

Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos 

penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados 

ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento 

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:
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1. Comparecer mensalmente na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Rondonópolis/MT- Execução Penal, para assinar o termo de 

comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 12:00 e 

19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do 

dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da 

audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele 

deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de 

entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no 

T E L E F O N E  6 6 . 9 9 9 1 1 - 3 0 4 7  ( w h a t s a p p )  e  e - m a i l 

monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no 

equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, 

todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO 

IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA 

TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação 

dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o 

seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio do telefone – 66.99911-3047.

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, deverá 

o recuperando entrar em contato com a central de monitoração eletrônica 

no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá ainda 

comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal procedimento 

o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de 

pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo. 

Após voltem os autos conclusos para homologação.

Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento 

de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando.

Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas 

para apresentar comprovante de endereço atualizado.

Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.

 Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

Promotor de Justiça:

 Advogado:

Recuperando:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620902 Nr: 4041-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ASTERIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956

 Vistos.

 Cuida-se de ação penal em desfavor de DANIEL ASTERIO JUNIOR, 

denunciado pela prática do crime disposto no art. 306, inciso II da Lei 

9.503/97, sendo proposto ao indiciado, conforme parecer do ilustre 

representante ministerial, o benefício do sursis processual.

 Há carreado nos autos termo de audiência da suspensão condicional do 

processo em fls. 47/48.

 Às fls. 90/91, o acusado Daniel Asterio Junior apresentou justificativa ao 

não comparecimento em juízo, informando que o mesmo deixou de 

observar uma das condições impostas, qual seja o comparecimento 

bimestral em juízo.

 Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 92 opinou favoravelmente 

ao acolhimento da justificativa apresentada pelo réu e requereu a 

prorrogação do prazo prescricional pelo período de 04 (quatro) meses.

 Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu às fls. 90/91 e, prorrogo em 04 (quatro) meses o 

período de prova do denunciado.

 Neste sentido:
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HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

 Por fim, no tocante ao comparecimento mensal em juízo que o acusado dê 

continuidade no seu cumprimento.

 Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673742 Nr: 5812-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Autos nº 5812-18.2018.811.0064 – Cód. 673742

Vistos.

Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 

182/185), formulado pela defesa de GILVAN FRANÇA DA SILVA, onde em 

síntese, aduz que não se fazem presentes os fundamentos que 

ensejaram sua segregação cautelar, bem como diante das condições 

físicas e pessoais do requerente.

Com vista dos autos, a representante ministerial manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido (fls. 186).

Pois bem! Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de 

revogação da prisão preventiva do denunciado, já fora objeto de análise 

consoante decisão de fls. 99-100-v e, considerando ainda que o teor dos 

argumentos da defesa às fls. 182/185, não trazem nenhum fato novo 

capaz de modificá-la, MANTENHO a decisão anteriormente proferida, a 

qual INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela defesa do representado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670633 Nr: 3068-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA LISBOA, JOELSON ADÃO 

DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 3068-50.2018.811.0064 – Cód. 670633

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu JOELSON 

ADÃO DA SILVA GONÇALVES à fl. 232 e do réu GABRIEL DA SILVA 

LISBOA à fl. 238, ante a certificação de sua tempestividade (fls. 233 e 

242), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 266/275), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658241 Nr: 7413-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Junior OAB/MT 

15.193, para apresentação de resposta a acusação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643163 Nr: 4481-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MENDES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18.463 MT, GILMAR MARTINS - OAB:19.875 MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 72, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649357 Nr: 9644-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONI LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9644-30.2016.811.0064 – Cód. 649357

 Vistos.

Considerando que existe objeto apreendido no presente processo e que o 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação ao objeto constante à fl. 41, qual seja:

a) 01 (um) envelope lacrado POLITEC A39529, contendo chaves tipo 

micha, referente ao laudo pericial 200.2.5.2016.014800-0.

 Sendo assim, considerando que o réu Antoni Leonardo da Silva embora 

tenha sido absolvido conforme sentença de fls. 107/110, não há nos autos 

indicação da propriedade do bem citado acima, bem como o mesmo não 

possui interesse público e, ainda, não vislumbro utilidade ao mesmo, o que 

impede a sua doação, não resta outra medida a não ser a sua destruição.

Assim, DECLARO o perdimento do objeto descrito à fl. 41 e, por 

conseguinte determino a destruição do mesmo.

Oficie-se a Diretoria do Foro, para que promova a destruição do objeto 

acima descrito.

Após, arquives com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641977 Nr: 3423-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PAULO DE OLIVEIRA, ALEX 

JUNIO ALMEIDA OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085

 Autos nº 3423-31.2016.811.0064 – Cód. 641977

 Vistos.

Considerando que existe objeto apreendido no presente processo e que o 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação ao objeto constante à fl. 98, qual seja:

a) 01 (uma) camiseta de manga comprida, cor clara (bege), com dizeres 

“SINTRAMOGIR”.

 Sendo assim, considerando o réu Alex Junior Almeida Ossuna foi 

condenado conforme sentença de fls.283/290, bem como que o bem 

citado acima não possui interesse público e, ainda, não vislumbro utilidade 

ao mesmo, o que impede a sua doação, não resta outra medida a não ser 

a sua destruição.
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Assim, DECLARO o perdimento do objeto descrito no termo de exibição e 

apreensão de fl. 98 e, por conseguinte determino a destruição do mesmo.

Oficie-se a Diretoria do Foro, para que promova a destruição do objeto 

acima descrito.

Após, arquives com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635585 Nr: 6761-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

VILSON ALVES, JAIR SANTOS ROCHA, LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO, 

ROBERTO ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 332, bem como a alegação 

da d. advogada Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga nomeada por 

esse juízo, a qual informa que deixou de apresentar resposta à acusação 

em favor da ré LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO em virtude da 

incompatibilidade da defesa desta e do réu Roberto Rocha Silva (fls. 

310/313, entendo que assiste razão ao Ministério Público e a profissional 

retromencionada.

Assim, NOMEIO o advogado ALLAN VIEIRA ROCHA – OAB/MT 20.982, o 

qual deverá ser intimado para apresentar resposta à acusação em favor 

da ré LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO, no prazo legal, consignando que, 

deverá o causídico manifestar-se acerca das provas já produzidas nos 

autos, principalmente na necessidade de proceder-se o interrogatório da 

ré Lucimara, visto que este já foi realizado.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611484 Nr: 1837-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Vistos.

Considerando que o réu foi declarado revel à fl. 154, bem como a 

manifestação ministerial de fl. 157, designo audiência para proceder a 

inquirição das testemunhas Pamela Braz de Oliveira e Edvaldo Alves da 

Silva para o dia 05.11.2018, às 17h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669529 Nr: 2167-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR SANTOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o (a) acusado (a) PAULO VITOR SANTOS GARCIA 

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.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26.10.2018, às 17h00min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

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.: 622163 Nr: 5248-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MICAELLI DUARTE LELLIS, MANOEL 

DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:OAB/MT 6.115-B

 Vistos.

Tendo em vista que o (a) acusado (a) MANOEL DOMINGUES DA SILVA 

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.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26.10.2018, às 17h20min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

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.: 662333 Nr: 10871-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Tendo em vista que o (a) acusado (a) EDMARO DA SILVA 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.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26.10.2018, às 17h05min.

Intime-se o (a) acusado (a), 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 653085 Nr: 2676-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 30/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 2676-47.2017.811.0064

Nome Reeducando: Ronaldo Gonçalves Alves

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 5m 18d 25/07/2016 26/07/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum
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 2a 0m 0d 17/01/2016 17/01/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 8a 6m 20d 03/02/2018 03/02/2018 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 39

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

04/10/2016 17/01/2016 0 dia Fls. 05 e 31/v

07/12/2017 02/02/2018 56 dias fls. 27 e fls.64/v

Total de dias interrompidos: 56

Dias Remidos

Remições

Observações

3 fl. 81 não homologada

Data de Prisão Definitiva: 17/01/2016

Total da Pena: 18a 0m 8d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 03/02/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 06/10/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

03/02/2018 + 2a 8m 7d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 3 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(03/02/2018 - 17/01/2016) -0a 1m 26d+0a 0m 0d

(2a 0m 17d) - 0a 1m 26d+0a 0m 0d= 1a 10m 21d

Data base para Livramento Condicional 17/01/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 14/08/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/01/2016 + 7a 5m 6d + 0a 1m 26d - 0a 0m 0d - 3- 1

Pena Restante a partir da data Atual 15a 7m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/01/2016 + 18a 0m 8d + 0a 1m 26d - 0a 0m 0d - 3- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 4m 17d

Data do Término da Pena: 17/03/2034

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 616601 Nr: 7302-51.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena da recuperanda JULIANA BERNARDO DA 

SILVA, condenada pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do 

Distrito Federal, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão.

Aportou aos autos informação que o endereço do apenado era desta 

comarca, sendo remetido o presente Processo de Execução Penal a este 

Juízo.

Com a distribuição do PEP, foram realizadas tentativas de intimação do 

recuperando, sendo infrutíferas.

Assim, considerando que o recuperando não foi localizado nesta 

comarca, DETERMINO a devolução dos autos à comarca de origem. 

Proceda-se as anotações e baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653085 Nr: 2676-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 CERTIDÃO

Certifico que a realização da audiência designada para esta data ficou 

prejudicada em virtude do MM. Juiz de Direito Leonardo de C. C. S. Pitaluga 

estar cumulando a Segunda, Terceira e Quarta Varas Criminais, e estar 

com audiências de réus presos, razão pela qual fica redesignado o dia 

04/09/2017, às 15h00min, cientificando-se as partes. Nada mais. É o que 

me cumpre certificar, Aldemar Mateus Soares (Assessor de Gabinete II).

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667211 Nr: 252-95.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, EMERSON 

SPIGOSSO - OAB:5.281-B, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/ 6.295, 

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - OAB:11689-0

 Processo nº 252-95.2018.811.0064 - Código 667211

Vistos etc.

Analisando os autos verifico que o feito está em ordem, pois não 

vislumbro a existência de nulidades a declarar ou irregularidades para 

sanar, razão pela qual declaro saneado o processo.

Entendo prudente a realização de audiência de instrução e julgamento, 

inclusive pertinente a prova oral (Artigo 357,V do CPC).

Portanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/12/2018 às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros 

tópicos que poderão ser formulados no decorrer da instrução; 1) 

constituição do patrimônio e dividas na constância do relacionamento e a 

partilha dos respectivos bens e débitos; 2) alimentos e regulamentação de 

visitas.

Sendo assim INTIMEM-SE as partes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada.

 No mandado de intimação das partes deverá constar que a ausência das 

mesmas, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do Artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, saliento que compete ao patrono da parte interessada informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676907 Nr: 8671-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDOF, EDSO, EDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415/MT
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 Processo nº 8671-07.2018.811.0064 (Código 676907)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por N. G. de 

O. F. e E. da S. O. devidamente representados ELISÂNGELA DA SILVA 

DELMONDES em face de NILSON GOMES DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos.

 A inicial foi devidamente instruída por documentos às fls. 04/15.

O titulo executivo está encartado às fls. 16/17.

Após, consta decisão do Juízo da 2º Vara de Família e Sucessões 

declinando a competência em favor desta Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambas desta Comarca de 

Rondonópolis/MT (17.vº/18).

Redistribuído o feito, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo da 2º Vara de Família e 

Sucessões declinou a competência em favor deste Juízo Especializado, 

pelas razões expostas à fl. 17vº/18.

Frise-se que, no tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei 

nº 11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, em que pese não haver processos que guardem 

relação com práticas de violência doméstica, consigna-se, desde logo, 

que a competência para processar e julgar o presente feito se estabelece 

nos termos previsto na Lei nº 11.340/2006 (fl. 19).

 Isso porque, o presente cumprimento de sentença é lastreado em título 

executivo judicial originado desta Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme se verifica às fls. 

17.vº/18.

Diante disso, o Artigo 516, II do Código de Processo Civil dispõe que: “O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição”. Por esta razão, a competência 

para processar e julgar a demanda é deste Juízo Especializado.

 Esse, aliás, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO 

TÍTULO JUDICIAL APLICAÇÃO DO ART. 516, II, CPC – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A competência para conhecer, processar e julgar ação 

de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 516, 

inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando, o que não ocorreu na espécie. Conflito de 

Competência nº 1000658-97.2018.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Relator Carlos Alberto Alves 

da Rocha - Cuiabá, 10 de abril de 2018 - Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – grifos nosso”.

Portanto, recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos 

legais e DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 98 e 99, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do CPC), 

com as cautelas e anotações de praxe.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito alimentar no valor de R$ 2.146,12 (dois mil, cento e quarenta e 

seis reais e doze centavos), referente ao período de abril a junho de 2018 

e as que se vencerem no curso da demanda.

Conste no mandado citatório que, se o devedor não pagar no prazo 

assinalado, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

será decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento 

judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do Artigo 528 do Código de 

Processo Civil.

Ademais, defiro os benefícios do Artigo 212, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Notifique-se o órgão do Ministério Público (Artigo 178, inciso II, do Código 

Processo Civil).

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 12 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 216/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR a servidora Juliana Cristina Rodrigues Pauli , Matrícula n. 13092, 

Técnica Judiciária PTJ, na Central de Administração, desde a data de 

15.08.2018, ficando revogado as disposições contrárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 217/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando a autorização da Vice-Diretora-Geral do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para abertura de Processo Seletivo para Estagiários 

de Nível Superior no pedido de abertura de Processo Seletivo Código 

Apolo nº 334111, com número CIA 0719648-67.2018.8.11.0015;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores: Vanilza Cândida Moita Misturini, Gestora 

Geral, matrícula 11498; Rosimeiry Moraes Nunes, Gestora Administrativa II 

, matrícula 11493 e Gilmara Cristina Campos Filgueiras, Técnica Judiciária, 

matrícula 11491, para comporem a comissão de apoio ao Processo 

Seletivo de Estagiários, juntamente com esta Diretora, que atuará como 

Presidente da Comissão.

 Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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 Publique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

e ao Setor de Concursos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Sinop, 20 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP - MT. 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 03/2018-DF -

 A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP, 

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o erro material constante do edital de abertura do IV 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes do 

curso de nível superior em Direito para a Comarca de Sinop/MT, torna 

público o seguinte: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - ONDE SE LÊ:1.1 

O processo seletivo será regido por este Edital e realizado sob a 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída 

pela Portaria n. 151/2016-DF, composta pelos seguintes membros: 

LEIA-SE:1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado 

sob a responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, 

instituída pela Portaria n. 217/2018-cnpar, composta pelos seguintes 

membros: Mantendo inalterados os demais termos do edital 02/2018-DF. 

Sinop, 20 de agosto de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de 

Direito e Diretora do Foro

EDITAL N. 03/2018-DF - torna pública a Lista de Inscrições Deferidas para 

o IV Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para 

estudantes do curso de nível superior em Direito para a Comarca de 

Sinop/MT, mediante as condições estabelecidas neste Edital, bem como a 

data e local de realização da prova.

* O Edital n° 03/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 323218 Nr: 5093-86.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KARINE CLAUDIA ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO AADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: " Vistos, Considerando a existência de 

interesse de absolutamente incapaz (menor de 16 anos, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para se manifestar.

Com o aporte da manifestação, volvam-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se."

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007917-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007917-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WEP INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos etc. O preparo da causa 

é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a 

mora do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004697-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

KATIANE APARECIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004697-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KATIANE 

APARECIDA SIQUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de 15 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, 

façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004255-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDREI MARCANTE (AUTOR(A))

FLAVIANE RECH DALL ONDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004255-29.2018.8.11.0015. AUTOR: JANDREI 

MARCANTE RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Ante a 

ausência de citação da parte requerida a tempo da realização da 

audiência outrora designada. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC. Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006907-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (RÉU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006907-19.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. RÉU: ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, 

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI Vistos etc. Sem delongas, verifico que a 

exordial não foi devidamente instruída. Foi determinado ao autor que 

realizasse a emenda da inicial a fim de recolher o devido preparo da 

causa, o que aparentemente o fez, porém algumas incongruência existem 

acerca do comprovante apresentado e a guia de recolhimento. Desse 

modo, verificado que o código de pagamento constante no comprovante, 

não corresponde com o da guia, bem como a data de vencimento do 

comprovante não condiz com a data da guia apresentada e também os 

valores da guia e do comprovante são diversos. O que torna impossível a 

verificação dos dados, haja vista que este juízo não possui poderes de 

adivinhação. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo a parte autora trazer ao processo o comprovante 

correspondente a guia de pagamento, ou querendo proceder com o devido 

recolhimento das custas e despesas judiciais, em observância dos arts. 

290, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001947-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001947-20.2018.8.11.0015. AUTOR: JOSE NUNES DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Intime-se a parte requerente para manifestar-se em 05 dias acerca dos 

documentos apresentados no Id nº 13668685, pugnando o que for de 

direito for. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013523-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013523-44.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP EXECUTADO: ANA PAULA DA SILVA 

Vistos etc. Pedido de busca de endereços pelos sistemas informatizados 

INFOJUD e SIEL, visando localizar endereços dos executados. É o mínimo 

relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. “Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

“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”. Dicção respectivamente dos arts. 

4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, 

da Magna Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com 

efetividade e não mera chanceladora de formalidades inócuas ou 

preciosismos de antanho que militam contra referidos princípios, contando 

com a boa-fé e a colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito 

justa e efetiva. Assim é parte especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a 

possibilidade desde a petição inicial de o acionante requerer diligências ao 

juiz necessárias a obtenção de informações relativas a nomes, prenomes, 

estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, 

domicílio e principalmente, conforme a praxe, sendo a hipótese neste 

caso, o endereço das partes. Calha assentar que se aplicam 

subsidiariamente aos demais Livros do CPC as regras da parte geral e do 

processo de conhecimento (arts. 318, parágrafo único e 771, paragrafo 

único, do CPC). Portanto, se a parte não tem acesso a informações que 

levem ao paradeiro do adversário ou de seus bens, determina-se que 

sejam oficializadas as empresas mencionadas, a fim de que informe o 

endereço dos executados. Nesse sentido, a corroborar o entendimento 

segue o aresto ora compilado, com destaque em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA-BUSCA E 

APREENSÃO- LIMINAR DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA-Localização de 

Endereço do réu-Órgãos Públicos- Questão já apreciada- Expedição de 

ofício às operadoras de telefonia Móvel-Possibilidade-Recurso não 

conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido. 1. O pleito de 

expedição de ofício ao DETRAN e à DRF já foi apreciado, de modo que, 

ante a preclusão verificada, não se conhece dessa parte do recurso. 2. 

“Ante a dependência de liminar de busca e apreensão não cumprida, 

cumpre conferir efetividade a decisão judicial, deferindo-se, pois, o pleito 

de expedição de ofício às operadoras de telefonia móvel com o viso de 

colher informe sobre o endereço do réu”. (29º Câmara de Direito Privado- 

TJ/SP; AI- 1188662004; Relator: Reinaldo Caldas Julg. 02/07/2008); 

Publicado. (10/07/2008). Desse modo, DEFIRO o pedido, de maneira a 

determinar buscas de endereço pelo SIEL e INFOJUD, a fim de localizar 

endereços da parte requerida. A seguir, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Ademais, intime-se a parte autora em 05 dias, para justificar a sua 

ausência na audiência de conciliação (Id nº 13622815), por ela mesma 

solicitada na inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002718-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAIR SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002718-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

JAIR SANTOS DE FIGUEIREDO Vistos etc. Determino que as partes tragam 

ao processo em 05 dias, minuta de acordo assinado por ambas as partes, 

sob pena de sua não homologação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000705-26.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 
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BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: AUTO POSTO RENASCER LTDA Vistos 

etc. Defiro o pedido postulado no Id nº 14791096. Para tanto, determino 

que seja realizada a citação da parte requerida, no endereço indicado 

neste mesmo Id. Ademais, intime-se a parte autora para apresentar em 10 

dias, justificativa plausível em razão do seu não comparecimento na 

audiência outrora designada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007903-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FREY JUCHEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007903-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ODAIR FREY JUCHEM 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O autor atribuiu a causa o valor de R$ 7.995,23, que 

corresponde as parcelas vencidas, mas pretende ter percebido os 

valores das parcelas vencidas e vincedas. Logo, deverá ser apresentado 

o valor da causa adequado ao proveito econômico que se pretende, bem 

como proceder com o recolhimento das custas judiciais em consonância 

com o correto valor da causa. É também, comprovar a mora do devedor, 

uma vez que a notificação extrajudicial voltou como endereço incorreto, o 

que não é hipótese de comprovação da mora do devedor. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias: a) devendo a 

requerente corrigir o valor da causa, apresentando o valor corresponte ao 

proveito que se pretende; b) proceder com o reclimento das custas e 

taxas judiciária com base no valor corrigido da causa; c) comprovar a 

mora do deverdor. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor 

dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008083-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO RAMOS (ADVOGADO(A))

RV - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008083-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RV - 

INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

REQUERIDO: MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para efetuar preparo das custas processuais e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008032-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008032-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO 

PASSONI EXECUTADO: LUIZ SERGIO ROSSI, MARIA SALETE CARDOSO 

ROSSI Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008033-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008033-07.2018.8.11.0015. AUTOR: ITAU UNIBANCO 

S/A RÉU: CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME, ANTONIO CAMILO DE 

AMARAL FILHO Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a mora do 

devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008180-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008180-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA 

DARK SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: TERRITORIAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, PAULO CEZAR PASQUALOTTO Vistos etc. A requerente 

pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 480 de 630



pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 18 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008133-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008133-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MAPOL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RÉU: FABIO 

NASCIMENTO FAGUNDES Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto 

de constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta 

não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos 

arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a mora do 

devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008125-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RUSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008125-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ANA PAULA RUSSO 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZIETE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000573-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NEUZIETE FATIMA DA 

SILVA Vistos etc. Pedido de busca nos sistema informatizado infojud, 

visando localizar endereços da devedora. É o mínimo relatório. Decido. “As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. “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”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOVA 

PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. Não há a 

necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios 

firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) nem 

mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para 

a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; AG 
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5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de 

Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017); “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. Com relação 

à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora 

ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a 

nova redação do art. 655 do CPC/1973 foi retirada da utilização de 

sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD seu caráter 

excepcional, na medida em que se constituem o meio por excelência para 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem 

de preferência dos bens penhoráveis. - Não há a necessidade de se 

exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655). Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de busca de endereço no 

sistema infojud, de modo a determinar a realização de pesquisa no sistema 

mencionado. A seguir, intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS REZER (AUTOR(A))

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001991-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RUBENS 

REZER RÉU: GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA, RVR TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Em virtude de não ter sido citada a 

parte requerida, redesigno a audiência de conciliação, para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas.. Intimem-se as partes com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente 

por meio de procuradores com específicos e expressos poderes de 

negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 18 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

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(A))

ALEXANDRE PACHER (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

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, 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1000160-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA Vistos etc. Ação de busca e apreensão proposta por Banco J. 

Safra S/A. em face de Santiago Com. De Maquinas Agrícolas Ltda, ambas 

qualificadas. Pedido de intimação de terceiro afora da relação jurídica 

processual, formulado no ID nº 13880202, para que apresente a 

localização do bem objeto da demanda. É o relatório. Decido. Bem ao que 

tudo indica transmitido a terceiro de maneira indevida, já que 

aparentemente, conforme a documentação constante da inicial, está 

alienado fiduciariamente em garantia de crédito provido pela parte 

requerente. Apesar da perspectiva de esterilidade da providência, se a 

parte autora nela insiste, tendo terceiros obrigações legais de atender 

ordens judiciais, defiro o pedido de Id nº--- 13880202, ressalvada a 

incabível aplicação de multa ao terceiro, de boa ou de má-fé, como 

improbus litigator. A seguir, prossiga a parte autora com o feito em 05 dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001279-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001279-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOZIMAR LIMA 

DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de busca nos sistema informatizado 

(IINFOJUD, RENAJUD, BACENJUD) visando localizar endereços da parte 

devedora. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. “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”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOVA 

PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. Não há a 

necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios 

firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) nem 

mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para 

a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; AG 

5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de 

Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017); “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. Com relação 

à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora 

ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a 

nova redação do art. 655 do CPC/1973 foi retirada da utilização de 

sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD seu caráter 

excepcional, na medida em que se constituem o meio por excelência para 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem 

de preferência dos bens penhoráveis. - Não há a necessidade de se 

exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655). Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de busca de endereço no 

sistema infojud, de modo a determinar a realização de pesquisa nos 

sistemas mencionados. A seguir, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128555 Nr: 7770-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MARISTELA DE 

FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, 

INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a apresentação dos embargos em apenso (cód. 153655), 

dou por citados as partes executadas Ivonete Ferreira Franca Zimpel, 

Carlos Roberto Zimpel e Elton Renato Hollembach Zimpel.

 Ausente a oposição de embargos à execução e também não foram 

encontrados para a citação os executados: Airton Francisco Zimpel, Indira 

Santos de Araújo Zimpel, Milton Henrique Zimpel e Edileiza Lima Zimpel. 

Efetuadas novas buscas de endereços, sem sucesso em localizá-los.

 Existente pedido outrora negado tendo em vista a precocidade a época, 

para a citação por edital da parte executada. Este processo navega desde 

2010 e até o momento alguns dos executados ainda não foram citados, 

pois todas as tentativas restaram infrutíferas.

 Logo, ante as suas não localização, defiro o pedido mencionado, a 

reconhecer que Airton Francisco Zimpel, Indira Santos de Araújo Zimpel, 

Milton Henrique Zimpel e Edileiza Lima Zimpel estão em lugar incerto e não 

sabido.

 Assim, determino a citação deles por edital, com prazo de 30 dias, a teor 

dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para manifestar o 

que for de seu interesse, em 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153655 Nr: 1711-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB:MT/9.344, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados por 

Elton Renato Hollembach Zimpel, Ivonete Ferreira Franca Zimpel, Sérgio 

Rudimar Zimpel, Maristela de Fátima Zimpel, Carlos Roberto Zimpel e 

Verônica Terezinha Zimpel ajuizada em face de Banco do Brasil S/A. 

Mantidas as condições da Cédula de Crédito Bancário tal como contratada, 

a cujo título sem mácula reconheço eficácia executiva. Condeno a parte 

embargante as custas e despesas judiciais, além dos honorários 

advocatícios que fixo 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, 

na forma do art. 85, § 2.° e incisos, do CPC.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 para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.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, 

translade-se cópia desta sentença para os apensos autos n° 

7770-70.2010.811.0015 - cód. 128555, arquivando-se estes, a serem 

desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas 

sucumbenciais.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 6249-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE GUERREIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, por desinteresse processual superveniente, sem descartar o 

abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, a teor do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte embargante a pagar 

as custas e as despesas judiciais, se houver.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para contrarrazoar. 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.Após, 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.: 87326 Nr: 4738-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ESPADOTTO

 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: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Vistos etc.

Execução para entrega de coisa certa proposta por Maria Aparecida 

Feliciano Costa em face de José Roberto Espadotto para que el lhe 

entregasse, em definitivo, um Torno Nardini, n.° EOKAT376, DP 2200mm, 

da 650 mm, modelo ND 325 (carceiro), série 376 (kate).

 Citado, o executado opôs embargos à execução (cód. 88837), julgados 

nesta data.

R. decisão de p. 21 que converteu em penhora o sequestro levado a efeito 

nos autos apensos cód. 85224, às p. 44.

É o singelo relatório.

 Decido.

Denotado da ação de sequestro ingressada outrora pela exequente, autos 

apensos cód. 85224, especificamente do auto de sequestro e depósito de 

p. 44, que o bem objeto da presente lide já se encontra em poder da 

exequente desde 18 de maio de 2007, há quase 11 anos.

 Desta feita, está satisfeita a obrigação desta execução, uma vez que o 

bem da vida foi entregue a exequente, esgotando-se qualquer outra 

providência.

Logo, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pela entrega da coisa, concretizada pelo sequestro 

que resultou na penhora nestes autos.

 Desse modo, nos termos dos arts. 807, 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

 Expeça-se o respectivo termo, nos termos do art. 807 do CPC.

Condeno a parte executada a pagar as custas e as despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que 

fixo estes em 10% do valor da execução, por sinal já estabelecidos desde 

a r. decisão inaugural.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88837 Nr: 6250-80.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ESPADOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, 

THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Miyata Ferreira - 

OAB:MT/7494-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, rejeito os embargos, para julgar os pedidos 

improcedentes, promovidos por José Roberto Espadotto em face de Maria 

Aparecida Feliciano Costa. Condeno a parte embargante a pagar as 

custas processuais e as despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que fixo estes em 10% sobre o valor atribuído à causa. 

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 contrarrazoar. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, 

inciso III, do CPC, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens.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, 

translade-se cópia desta sentença para os apensos autos n° 

4738-62.2007.811.0015 - cód. 87326, arquivando-se estes, a serem 

desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas 

sucumbenciais.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169096 Nr: 4093-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, hei por bem indeferir o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, mantendo apenas Rosa Maria Ferreira no 

polo passivo da lide.Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, em 05 dias, pleiteando o que entender devido, até porque 

localizou o endereço da executada.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167535 Nr: 2410-86.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE R. SILVA - 

OAB:OAB/PR 55.571, PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - 

OAB:36525/PR, REGINALDO DE SANTANA - OAB:38530/PR, SOLANGE 

CRISTINA DE LIMA FROES - OAB:24384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, reconheço como válidos os atos visando concretizar a citação 

por hora certa da parte executada, cumpridos os requisitos do arts. 

252/254 do CPC, devendo a senhora gestora judiciária, a completá-la, 

enviar correspondência eletrônica, se tiver os meios, telegrama, se for o 

caso, ou carta com AR à parte executada, que termina sendo a regra, mas 

não deveria, a dar-lhe de tudo ciência grafando-lhe a advertência do art. 

253, § 4º, do CPC, que deixou de ser certificada pelo oficial de justiça.Se a 

parte executada quedar-se inerte, configurada a revelia, restar-lhe-á 

nomeada como curadora especial a douta representante da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, para defender-lhe os interesses, devendo ser cientificada 

pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216503 Nr: 15998-92.2014.811.0015

 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: NOELI GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Isto Posto, refutadas as matérias preliminares, julgo procedentes, em 

parte, os pedidos formulados na inicial, para declarar ilegal a cobrança, a 

título de “Comissão Correspondente bancário”, no importe de R$ 1.310,68, 

prevista no segundo contrato, devendo tal valor ser deduzido do que tiver 

a requerente que pagar ao requerido, ou restituído à requerente, se já 

liquidado o contrato. Dedução ou restituição de forma 

simples.Considerando que a parte requerente decaiu praticamente na 

quase totalidade de seus pleitos, condeno-a a pagar as custas e as 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios parte 

contrária, que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, com 

supedâneo no art. 85, § 2.º, do CPC. Resta, entretanto, suspensa a 

exigência dessas verbas por 05 anos, se não demonstrada pela parte 

interessada a melhora da sua fortuna nesse período, afastando-a da 

condição de hipossuficiente em termos financeiros, quando restarão 

prescritas, em virtude dela ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98, § 3.°, do citado Digesto Adjetivo.Proceda-se a retificação do 

nome, CNPJ e endereço da parte requerida, na forma consignada no 

tópico que tratou das preliminares, n.° 2.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, sem 

efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os 

autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Após, 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.: 177696 Nr: 13519-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA, MARILENE ASSIS DE MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução, proposta por Banco do Brasil S/A em face de Paulista 

Veículos Ltda., Heder Vitor Moraes Pereira e Marilene Assis de Matos 

Pereira, todos qualificados.

Petição da exequente de p. 149, em que requer a citação por edital dos 

executados, tendo em vista que não foram localizados.

É o breve relatório.

Decido.

Foi tentada a citação dos executados em diversos momentos, inclusive 

feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 86, 

121/127, 136/138 e 145/146, mesmo encontrado endereço, não foi 

possível a citação.

Desse modo, a parte exequente atravessou petição de p. 149, requerendo 

a citação por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados.

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois os executados estão 

em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC.

Isto posto, defiro a citação editalícia dos executados, com prazo de 20 

dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC.

Expeça-se edital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167096 Nr: 1938-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ZUANAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 187

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 212564 Nr: 13071-56.2014.811.0015

 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: LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ROCHA WANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO - 

OAB:48.017/PR

 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. 76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265719 Nr: 6904-52.2016.811.0015
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 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: Rodolfo Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIOTTI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

PEPINELI - OAB:333085

 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. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 308392 Nr: 13696-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA, SOELI TEREZINHA TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-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. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 11236-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR COLCHÕES COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON FERNANDES DE 

ANDRADE - OAB:27337/GO

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.108/133

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 5557-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS MOREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS. 122/131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89074 Nr: 6439-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar no prazo legal, 

acerca dos endereços localizados às fls. 118/119

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221494 Nr: 584-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGÉRIO SILVA, DARCY MACIEL 

COSTA, MAURI JOTON, GRACIELA PULL BIF SILVA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR, Leonardo Xavier Russenq - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para manifestar no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 154/155

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187757 Nr: 9031-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CALISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, MAYARA TONETTI 

GALIASSI SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias, informando a localização dos veículos encontrados através da 

pesquisa RENAJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43617 Nr: 8512-08.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar no prazo legal, 

acerca da devolução da carta precatória às fls. 320/399

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 19142 Nr: 2457-46.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA BRANDA PENTEADO - 

OAB:OAB/SP N.° 263., PAULO FERNANDO AGUIAR QUINTANILHA - 

OAB:OAB/RJ 90.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que as Declarações de Imposto de Renda, foram encartadas 

aos autos nesta data, ÀS FLS. 195/225, conforme determinado.

INTIMO A PARTE EXEQUENTE para se manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320074 Nr: 3110-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595
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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$ 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.: 223953 Nr: 2192-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO SIRENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:21.905-MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257566 Nr: 2269-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS PINHEIRO MACHADO, JULIO CESAR 

BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:19.007-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179481 Nr: 251-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DUARTE MARTINS DE 

SOUZA LEÃO - OAB:15041/MT, PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - 

OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161532 Nr: 9118-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CHROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 47.325, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 139

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256759 Nr: 1810-26.2016.811.0015

 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: BRADESCO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOMBAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO ACOSTADO ÀS FLS. 93/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210950 Nr: 11728-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CONTESTAÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91317 Nr: 8668-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHUTURA VEÍCULOS LTDA, RICARDO XAVIER 

IBARROLA, CLEOMARA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOUZA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO ÀS FLS. 188/190

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175588 Nr: 11200-59.2012.811.0015

 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: PASSARELA MODAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ERLEI DE CAMPOS - 

OAB:251.770-SP, MAIZA EMANUELY DALAZEN PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.342, VIVIANE GRIGOLETO PARRA - OAB:278.562-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS 

UMENO - OAB:15.560-MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 374/375

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 116759 Nr: 9130-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124865 Nr: 4078-63.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA. (EADECON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2438/TO, ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - 

OAB:5.075/TO, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:OAB-PR 18.445

 Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios 

e atendidos os demais pressupostos recursais, todavia desacolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver, 

nenhuma omissão ou contradição na sentença proferida às p. 258/260, 

razão pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada.No 

mais, nos termos do art. 1.010, § 3.°, do CPC, este juízo não possui 

competência para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de 

apelação interposto às p. 261/264. Assim, depois de intimadas as partes 

para manifestarem, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1.º a 3.º do 

aludido dispositivo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118127 Nr: 10432-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARIO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Vistos etc.

A parte executada BV-Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento aviou a vertente impugnação ao cumprimento de sentença 

alegando, sinteticamente, que há excesso na execução, visto que o 

contador judicial utilizou valor equivocado tocante ao pagamento da 

repetição de indébito, considerando o valor de R$ 12.145,62, quando o 

correto é de R$ 8.879,64.

 Suscitou que a base de dados para incidência da correção monetária 

também está errada, posto que a sentença determinou que ela fosse 

realizada a partir da prolação do veredito e não do evento danoso, como 

confeccionado pelo contador judicial. Relatou que a correção monetária 

dos danos morais também deverá incidir da data da sentença e não do 

dano.

 Por fim, mencionou que a multa tocante ao art. 475-J foi cobrada em 

patamar maior, de 15%, quando a legislação determina somente 10%. 

Requereu o reconhecimento do pedido, com o prosseguindo do feito com o 

valor incontroverso indicado pelo executado na monta de R$ 36.206,51 e a 

devolução do valor de R$ 4.786,87, uma vez que foram bloqueados via 

sistema Bacenjud e já adimplidos em favor do requerente/impugnado a 

monta de R$ 40.993,38. (p. 192/200).

 Decido.

Presentes os requisitos exigidos no art. 525 e seguintes do CPC, passo a 

análise da impugnação apresentada, SEM atribuir o efeito suspensivo. Isso 

porque, não vislumbro qualquer prejuízo à parte executada com o 

prosseguimento da execução, ainda que a impugnação seja julgada 

procedente, visto que o procedimento jurisdicional determinará apenas a 

redução do quantum em execução e não sua total extinção, se for o caso.

1. Do valor da repetição de indébito.

A parte impugnante alegou que o valor utilizado pelo contador judicial está 

equivocado, tendo em vista que o referido protestado indevidamente é de 

R$ 4.439,82 e duplicado dará o valor de R$ 8.879,64 e não dos R$ 

12.145,62 mencionados nos cálculos.

No ponto, há de ver que assiste razão parcial ao impugnante. Em p. 31, 

pode ser conferido que o débito protestado é de fato R$ 4.439,82, 

dobrado, realmente o valor a ser considerado é de R$ 8.879,64.

 Entretanto, a atualização do valor deverá incidir a partir do evento 

danoso, assim como descrito na sentença, in verbis, com destaques:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação, para CONFIRMAR a 

antecipação de tutela anteriormente deferida às fls. 43, tornando definitiva 

a baixa do protesto, bem como para CONDENAR o banco réu a pagar o 

indébito do valor devidamente computado em dobro do que pagou em 

excesso, devidamente corrigidos, e, ainda, para CONDENAR o banco a 

indenizar moralmente o autor mediante o pagamento de R$ 6.220,00 (seis 

mil duzentos e vinte reais) ou dez salários mínimos, exatamente pela 

manutenção indevida do nome do autor junto aos cadastros negativadores 

de crédito além do necessário, corrigidos e acrescidos de juros legais a 

partir de então.

De igual forma, arcará ele com o pagamento das custas judiciais e com os 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), sobre a 

integral indenização.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se espontaneamente este julgado, sob 

pena de execução forçada e aplicação de multa legal”.

Assim, consoante resumo da consulta do Serasa, o valor de R$ 8.879,64 

deverá ser corrigido a partir de 31/10/2007, momento no qual o nome do 

impugnado foi inserido nos cadastros negativadores de crédito.

 2. Da correção monetária.

Estranhamente, a parte impugnada destacou em sua peça combativa, o 

que julgou ser parte do dispositivo da sentença, consoante pode ser 

denotado à p. 195:

“o banco réu a pagar o indébito do valor devidamente computado em dobro 

do que pagou em excesso, devidamente corrigidos e acrescido de juros 

desde a sentença”.

Consoante tópico 1, onde foi copiado, ipsis litteris, o dispositivo da 

sentença discutida, INEXISTE qualquer afirmação de que a correção do 

valores, sejam eles, da repetição de indébito ou danos morais, fossem 

feitos a partir da sentença.

 Muito pelo contrário. O veredito apesar de sucinto mencionou que as 

correções incidiriam a partir do evento danoso, reprisa-se novamente, 

com destaques e sublinhando, para cessar qualquer tipo de dúvida:

“para CONDENAR o banco réu a pagar o indébito do valor devidamente 

computado em dobro do que pagou em excesso, devidamente corrigidos, 

e, ainda, para CONDENAR o banco a indenizar moralmente o autor 

mediante o pagamento de R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais) ou 

dez salários mínimos, exatamente pela manutenção indevida do nome do 

autor junto aos cadastros negativadores de crédito além do necessário, 

corrigidos e acrescidos de juros legais a partir de então”.

Destarte, os cálculos realizados pelo contador judicial (p.142 e 173) e pela 

parte requerente (p.123), são demasiadamente confusos. Ora consideram 

a data da sentença ou da inicial, mas, pasmem, nenhuma considerou o 

evento danoso, qual seja, 31/10/2007.

 Portanto, as correções quanto ao dano moral (R$ 6.220,00) e a repetição 

de indébito (R$ 8.879,64), deverão incidir a partir do evento danoso em 

31/10/2007.

3. Do valor da multa.

De todas as insurgências relatadas pela parte impugnante, está à única 

que ela possui razão total. O contador judicial foi infeliz ao calcular a multa 

do antigo art. 475-J do CPC em 15%, destacado:

“Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa 

ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez 

por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, 

inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação”.

 Logo, os 15% levando em conta, consoante denotado à p. 173, está 

completamente equivocado. Tudo leva a crer que o contador judicial 

confundiu-se com os honorários arbitrados, pelo juiz, no que se refere em 
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honorários de sucumbência.

 Por fim, há de ser ressaltado que os cálculos deverão ser corrigidos com 

data final de 18/08/2015, oportunidade em que foi realizado o bloqueio de 

ativos financeiros em desfavor da parte impugnante (p. 143), podendo ser 

atualizado a posteriori, se for o caso.

 Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, ACOLHO 

PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e DETERMINO 

que seja considerado para a realização dos cálculos o seguinte:

a) Repetição de indébito em R$ 8.879,64, corrigido a partir de 31/10/2007 a 

18/08/2015;

b) Danos morais de R$ 6.220,00, corrigidos a partir de 31/10/2007 a 

18/08/2015;

c) Redução da multa em 10%.

Intime-se o exequente para apresentar o cálculo da maneira acima 

determinada, em 10 dias.

 Com o aporte do cálculo, as demais pontuações levantadas pela parte 

impugnante, referente à devolução ou não do valor já bloqueado e 

adimplido ao impugnado, será realizado em seguida. Assim como, 

eventuais remanescentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 62141 Nr: 1827-48.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA, JOÃO CARLOS DE NEZ, MARCIA JOANA 

MACCARINI DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Não apresentadas quaisquer provas contundentes de que os imóveis se 

tratam de bens de família. Nessa órbita, incide o brocardo jurídico allegare 

nihil et allegatum non probare paria sunt, ou seja, nada alegar e não 

comprovar o alegado se equivalem. Também deverá atualizar as 

avaliações dos três imóveis pelos mesmos parâmetros, depositando-se 

previamente a diferença, se houver, manifestando-se os executados e 

seus consortes, se forem casados, estes a serem intimados 

pessoalmente, tratando-se de bens de raiz. Após, retornem os autos para 

análise desta pretensão.Ademais, os executados indicaram um imóvel 

rural, a ser dado em substituição dos bens penhorados, sob o fundamento 

de que o possuem em condomínio com a parte exequente. Não havendo 

qualquer constrição nele, não há óbice para que possa ser aceito como 

garantidor da execução. Entretanto, a execução é feita em benefício do 

credor, art. 805, do CPC, cabendo aos bens do devedor garanti-la, a teor 

do art. 797 do mesmo Digesto Adjetivo. Se melhor atende os interesses 

dele, que seja mantida então a penhora sob tais bens, até porque estão 

avaliados e o outro indicado pela parte executada, ainda não passou por 

esse procedimento, atravancando a execução, o que compromete a 

razoável duração da presente execução, que já dura mais de 05 anos. 

Ainda assim, não tendo expressa manifestação da exequente, diga a 

respeito em 15 dias. Por outro lado, autorizo a averbação desta execução 

nas matrículas dos imóveis objetos materiais da lide, mediante expedição 

de certidão de inteiro teor, a ser entregue à exequente para a imediata 

averbação às margens das matrículas, demonstrando-se nos autos em 30 

dias.Por derradeiro, constringido o valor pequeno nas contas dos 

executados, manifeste-se a exequente a respeito em 15 dias, ciente de 

que o silêncio implicará na sua liberação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130288 Nr: 9503-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA 

S/C LTDA., VALDEMIR JOSÉ DOBRI, CARLOTE PREDIGER DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 Vistos etc.

 Cumprimento de sentença em que houve desconsideração da 

personalidade jurídica às p. 121/122. Tentada a citação, restou infrutífera, 

eis que os executados se mudaram, conforme certidão de p. 129.

 Às p. 133/134 a parte exequente pugnou pela citação dos executados, 

porém não informou o endereço atualizado para tanto.

 Destarte, já diligenciado no endereço existente nos autos e não sendo 

encontrados os executados, por terem se mudado, inoportuna tentativa de 

citação no mesmo local.

 Outrossim, quanto as penhoras via BANCEJUD e RENAJUD, são 

impróprias no momento. Em primazia, necessário se faz citar os 

executados que ingressaram na lide por conta da desconsideração da 

personalidade jurídica da executada.

Sendo assim, indefiro tais diligências precipitadas.

 Intime-se a parte exequente para trazer aos autos novo endereço dos 

executados, em 05 dias, cientificada desde logo de que sua inércia 

implicará no arquivamento dos autos, podendo resultar, pelo decurso do 

tempo de paralisia, no reconhecimento oportuno da prescrição 

intercorrente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183215 Nr: 4222-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, em nome de Priscila Tavares da Silva Conveniência - 

ME, pessoa estranha à relação jurídica em questão, que INDEFIRO, posto 

que a parte exequente objetiva buscar ativos financeiros em nome de 

empresa pertencente a terceira pessoa, alegando fraude à execução, 

sem a devida comprovação exigida ou a desconsideração da 

personalidade jurídica. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PENHORA 

ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento desprovido. “Agravo de 

Instrumento n.º 70075694802. Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 

06/12/2017, Data de Publicação: 14/12/2017”. (Grifado).

O patrimônio do devedor responde por suas dívidas e eventual fraude à 

execução deve ser demonstrada de maneira inconteste. A parte que 

alegou deve comprovar tais arguições, não podendo esta ser presumível.

Aparentemente, a pretensão da parte exequente objetiva a 

desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que sejam 

encontrados valores que pertençam a parte executada, mas em nome de 

terceiro. Assim, deve ser utilizada a ferramenta jurídica correta, para 

intentar sua ambição.

 Nesse norte, indefiro o pleito de p. 120/121. Intime-se a parte exequente 

para dar o efetivo andamento à execução, no prazo de 05 dias.

 No mais, defiro a juntada do substabelecimento sem reservas de poderes, 

juntado pela exequente às p. 128/129. Proceda a secretaria a devida 

regularização da representação postulatória.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269962 Nr: 9741-80.2016.811.0015

 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: MARCELO ANTONIO MITTMANN, ARIANE LOURENÇO 

DOS SANTOS MITTMANN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA SANTANA, GILBERTO 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK SILVA I. 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

hei por julgar procedente o pedido formulado na inicial para o fim de, 

confirmando a liminar deferida, IMITIR a parte autora definitivamente na 

posse do imóvel descrito e disputado.Havendo dúvidas se os autores já 

ingressaram na posse do imóvel, noticiada a desocupação voluntária à p. 

93v, compete a eles promoverem as diligências que se revelarem 

necessárias, em eventual cumprimento de sentença.Condeno a parte 

requerida a pagar custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, tendo em vista as disposições dos arts. 82, 84 e 

85 do CPC. 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, nada sendo requerido 

em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68431 Nr: 8114-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos etc.Processo em curso há quase 14 anos sem que haja solução 

definitiva até o momento. Sem justificativa de ser, visto que a demanda é 

tecnicamente de nenhuma complexidade, senão irresignação recalcitrante 

do demandado. [...] Esta questão é esclarecida pela disposição do art. 2.° 

do Decreto-Lei n.° 911/1969, in verbis, com destaque: “Art. 2. °. No caso 

de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”.É isso que tem que acontecer [...] Não é crível, que requerido tenha 

pagado cerca de R$ 9.000,00 a época do negócio e agora pretenda 

receber mais de R$ 52.000,00. Que correção foi feita a ponto de 

enriquecer ilicitamente a parte requerida em tamanha discrepância. Esse 

valor está sendo requerido na última petição da parte requerida às p. 

261/265. Soa absurda.A parte requerida é beneficiária da justiça gratuita. 

[...] Determino que a parte requerida/impugnante, obedecidos aos ditames 

descritos no art. 2.° do Decreto-Lei 911/1969, assim como aos parâmetros 

mencionados acima, nos termos do art. 523 do CPC, apresente memória de 

cálculo com os valores que ainda entende devido no prazo de 15 

dias.Apresentada, manifeste-se no mesmo prazo a parte contrária. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006962-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO CURIMBABA LTDA (EXEQUENTE)

WANDERLY MONTEIRO ALVES VIANNA (ADVOGADO(A))

RONNALD ROBINSON D AMBROSIO (ADVOGADO(A))

THIAGO VILAS BOAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MAURICIO KEMPE DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006962-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MINERACAO 

CURIMBABA LTDA EXECUTADO: MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI, 

WAGNER CARAMALAC SIMOES, SANDRA REGINA SODRE Vistos etc. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial 

de justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 19 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008687-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

PATRICIA SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008687-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA 

SEVERINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Ação Revisional de contrato, indenização por danos morais e 

materiais e repetição de indébito, proposta por Patrícia Severino de Oliveira 

em face de Loteadora Assai S/S Ltda, ambas qualificados. Alegado que o 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 

Urbano em Loteamento, firmado com a requerida, possui abusividades 

contratuais, ante a cobrança de juros de 0,50% ao mês sobre as parcelas 

corrigidas pelo IGP-M; cobrança de comissão e publicidade de 10% e juros 

capitalizados. Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de 

urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos 

valores mensais das parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os 

demais encargos. No mérito, pugna pela condenação da requerida à 

repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

No ID nº 9482729, foi deferido à gratuidade judiciária a parte requerente e 

também determinado a correção do valor da causa. Decido. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 
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dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 

despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversaria a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os 

princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a 

prova não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 

favor do requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Destarte, determinado ao autor no ID nº 9482729, 

para quantificar o valor incontroverso do débito, o que deixou de fazer, 

manifestando-se este pela permanência do valor outrora apresentado. 

Desse modo, visto a teimosia injustificada do autor em não quantificar o 

valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme dicção do art. 

292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não corresponde 

com o proveito econômico que se pretende. É o que corrobora o E. TJMT: 

RAC - AÇÃO INCIDENTAL DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO - 

VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - NECESSÁRIO ARBITRAMENTO - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO REVISIONAL) - EXTINÇÃO DA 

LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS REMANESCENTES COM A 

DISTRIBUIÇÃO DEVIDA - VALOR DA CAUSA RETIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A despeito de artigo 90, § 3º, do CPC atual 

isentar custas remanescentes em caso de acordo firmado antes da 

prolação da sentença, há óbice intransponível para aplicá-lo na espécie, 

haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC revogado, o 

qual determinava no artigo 26 o pagamento das custas e despesas 

remanescentes.2 - Na espécie, a empresa tem o dever de pagar as 

custas complementares da Ação Incidental, uma vez que o valor atribuído 
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à causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondia ao 

proveito econômico pretendido, e sim o montante de R$ 38.844,00 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais), pois essa era a dívida 

referente ao Contrato de Compra e Venda do Veículo à época do 

ajuizamento da demanda. (Ap 20844/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Por fim, o valor da causa 

deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em 

questão o valor deve ser o valor do contrato em discussão, o valor 

apresentado foi de R$ 15.000,00, enquanto o valor do contrato que se 

pretende rever é de R$ 63.881,63, portanto, esse é o valor que 

corresponde à causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012508-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENI FRANCISCA DE SOUZA CALDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DIAS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012508-40.2017.8.11.0015. AUTOR: AGENI 

FRANCISCA DE SOUZA CALDEIRA RÉU: CLEIDE DIAS DA SILVA Vistos 

etc. Ação de cobrança, proposta por Ageni Francisca de Souza Caldeira 

em face de Cleide Dias da Silva, ambas qualificados. Petição da autora de 

Id nº 14159532, em que requer a citação por edital da parte requerida. É o 

breve relatório. Decido. Foi tentada a citação da requerida em diversos 

momentos, inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, 

consoante ID de nº 12713440, mesmo encontrado endereço, não foi 

possível a citação. Desse modo, a requerente atravessou petição de Id nº 

12713440, requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios 

já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois 

a parte devedora encontra-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 

256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia da requerida, 

com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC. 

Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013484-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

IGOR ORTIZ MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EXECUTADO)

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013484-47.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURO 

LUCIO TRONDOLI MATRICARDI EXECUTADO: JOSE ANTONIO DUBIELLA, 

MADEIREIRA VINICIUS LTDA Vistos etc. Pretensão executória proposta 

por Mauro Lúcio Trondoli Matricardi em face de Madeireira Vinicius Ltda. e 

José Antonio Dubiella, qualificados. Na r. decisão de Id nº 11125650 foi 

acolhida a inicial, determinando a citação dos executados para pagamento 

em 03 dias, sob pena de lhe serem penhorados bens. A intimação foi 

determinada por meio de Carta Precatória, enviada dia 19 de fevereiro de 

2018, conforme Id nº 11808963, até a presente data sem retorno. Com 

isso, a parte exequente atravessou a petição de Id nº 14015153, 

requerendo penhora Bacenjud em nome dos executados, fazendo prova 

da citação dos executados, conforme Id nº 14015304. Posteriormente os 

executados peticionaram, inclusive assim nominaram, a dizer que 

embargavam a execução, juntando gama de documentos (Id nº 

14408309). Enfim, a parte exequente pediu, via do Id nº 14733509, a 

penhora de um veículo. É o relatório. Decido. De antemão, é importante 

trazer à baila as questões que envolvem os embargos à execução. Nesse 

sentido, são cabíveis os embargos à execução, desde que atendidos os 

requisitos do art. 914 e 915 do CPC. O § 1º do art. 914 do CPC determina 

que os embargos à execução necessariamente serão distribuídos por 

dependência e autuados em apartado. Regra singela, de antanho (CPC, 

art. 736, parágrafo único), já que nada mudou quanto a isso do CPC 

anterior para o atual. Logo, inadmitidos os expressos embargos 

apresentados no âmago da própria execução, por contrariar o citado 

dispositivo processual. Por outro viés, o pedido de penhora do veículo 

suscitado pela parte exequente guarda plausibilidade, uma vez a 

execução será garantida pelos bens do executado, realizada em benefício 

do credor e pelos meios menos gravosos. O patrimônio ativo do devedor 

responde por suas obrigações. Regra do art. 789 do CPC, que enaltece o 

princípio da responsabilidade patrimonial. Conforme já frisado, realiza-se 

em benefício do credor, mas de modo menos oneroso possível para o 

devedor, a teor dos arts. 797 e 805 do mesmo Codex. Se assim é, 

havendo notícia de que noutra execução corrente na Justiça Federal há 

penhora online via sistema BACENJUD não teve êxito, a permitir desde 

logo, a inversão da gradação legal, postergada por ora a penhora de 

recursos financeiros no sistema bancário (penhora online BACENJUD), se 

futuramente for reiterada, não se descartando a penhora de bens, um 

veículo, de acordo com o art. 835, inciso IV, do CPC. Destarte, viável o 

pedido, tendo sido confirmado pelo exequente que no juízo deprecante os 

executados foram citados. Mesmo que ainda não se tenha iniciado seu 

prazo para embargar, que inclusive demanda preparo e nos moldes acima 

delineados, contado da juntada da carta precatória, com a certidão de 

intimação, na forma do art. 915, § 2º, incisos I e II, do CPC, conforme a 

hipótese. Isto posto, inadmito a defesa tida por embargos à execução, 

apresentada no bojo da própria execução, nos termos retro expendidos. 

Noutra senda, defiro o pedido e determino a penhora do utilitário 

marca/modelo: BMW X6 M GZ01, placa: MLI 5588, Renavam: 

00557632960, indicado pelo exequente. Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação da caminhonete indicada, a fim de ser cumprido no endereço 

informado no Id nº 14733509 ou onde for encontrada. Não havendo 

depositário judicial na Comarca, com expresso pleito de remoção e 

depósito com o exequente, que defiro, se penhorado o bem, determino sua 

remoção e entrega ao exequente, mediante depósito judicial, conforme 

disciplinam os arts. 840, inciso II e § 1º, e 838, inciso IV, ambos do CPC. 

Após, intimem-se as partes, devendo a exequente pronunciar-se a 

respeito de eventual interesse na adjudicação do bem constritado ou 

indicar forma de alienação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005571-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005571-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CRISTIANE DA SILVA DE 

ALMEIDA Vistos etc. Pedido de busca nos sistema informatizado 

(IINFOJUD, RENAJUD, BACENJUD) visando localizar endereços da parte 

devedora. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. “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”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 
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estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOVA 

PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. Não há a 

necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios 

firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) nem 

mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para 

a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; AG 

5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de 

Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017); “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. Com relação 

à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora 

ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a 

nova redação do art. 655 do CPC/1973 foi retirada da utilização de 

sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD seu caráter 

excepcional, na medida em que se constituem o meio por excelência para 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem 

de preferência dos bens penhoráveis. - Não há a necessidade de se 

exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655). Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de busca de endereço no 

sistema infojud, de modo a determinar a realização de pesquisa nos 

sistemas mencionados. A seguir, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005804-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, De 

um veículo; MARCA/MODELO: CHEVROLET, modelo: CLASSIC LS 1.0, ano 

fabricação 2009, CHASSI: 9BGSA1910AB134277, Placa: NJR9947, cor 

PRETO, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor R$ 12.710,20, mediante Cédula de Crédito Bancária 

nº 1.01751,0000021.17. Garantidos por alienação fiduciária os objetos da 

lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme documentação apresentada. É breve síntese. Decido a 

pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo 

que este instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na 

repartição de trânsito com atribuição para o controle dessas espécies de 

veículos, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte 

demandada constituída por meio de instrumento de notificação 

extrajudicial, deixando clara a constituição da mora. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. 

Para tanto, expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o 

bem com o requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior 

deliberação deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, 

de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Ademais, defiro a pretendida 

restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, conforme dicção 

do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS REZER (AUTOR(A))

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001991-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RUBENS 

REZER RÉU: GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA, RVR TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Em virtude de não ter sido citada a 

parte requerida, redesigno a audiência de conciliação, para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas.. Intimem-se as partes com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente 

por meio de procuradores com específicos e expressos poderes de 

negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 18 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008909-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL ALMEIDA DE LIMA (EXECUTADO)

JOSE MARIA FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

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, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Várzea Grande/MT, com 

a finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas 
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guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

MIRTES SALETE PRANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (RÉU)

RICARDO GONCALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000788-13.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem a 

representação processual da requerida “Wolkswagen do Brasil Ltda.”, 

juntando aos autos instrumento procuratório e fotocópia do ato constitutivo 

da parte ré, na qual conste poderes do subscritor do acordo para 

transigir, sob pena de não homologação da convenção. 2. 

Concomitantemente, intime-se a requerida “Automoto Automóveis e Motos 

do Amapá Ltda.”, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos acerca do acordo formulado entre a requerente e a segunda 

requerida (ID. 5548525), consignando que a inércia ensejará em anuência. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010713-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

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 da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.170,00(Hum Mil e Cento e 

Setenta Reais), (ID. 10190881).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010721-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

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 da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.170,00(Hum Mil e Cento e 

Setenta Reais), (ID. 10360718).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003446-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA IVONE GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

GILMAR ANTONELLO BELLINI (REQUERENTE)

ORLANDO CESAR JULIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1003446-10.2016.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183) Certifico que a contestação id 12864132 é tempestiva. Certifico 

ainda que, abro vista ao advogado da parte autora para apresentar 

impugnação à mesma caso queira no prazo legal. SINOP, 20 de agosto de 

2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007168-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA TONELLO (AUTOR(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES GIMENEZ (RÉU)

 

Certifico que, autorizada pelo Provimento 56/07-CGJMT e, nos termos da 

decisão de ID(14660756), Intimo o advogado do autor, para, no prazo de 

cinco (05) dias envia, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br, o RESUMO da 

petição inicial, em documento formato WORD, para expedir o edital de 

citação, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92§ 1º, DO REGIME INTERNO 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INFORMANDO ESTA ESCRIVANIA 

DO ENVIO.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005350-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CASTILHOLE SOARES DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LUIZ MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005350-94.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Diante da informação da requerente em ID 

14371351/14371387, acerca da perda do objeto do pedido de despejo, 

bem como dos embargos declaratórios opostos em ID 13840719, em 

virtude da desocupação voluntária do imóvel em questão pelo requerido, 

deverá o feito prosseguir somente no tocante ao pleito de cobrança de 

alugueres e encargos locatícios até a data da desocupação ocorrida em 

08/07/2018. 2. Desta feita, 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. 3. Cite-se 

a parte 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. 4. 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). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003444-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL JOSE DA ROSA (AUTOR(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 495 de 630



Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003444-40.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002581-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE PAULA ROCHA (AUTOR(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GUEDES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002581-50.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão negativa de 10231168 - Pág. 1, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para decisão. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007214-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDINES DOS PRAZERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007214-70.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Defiro o pedido de dilação de prazo formulado 

pela requerente em ID 14410895, para cumprimento da determinação de 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora da parte ré (ID 14323046). 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. L. (AUTOR(A))

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000470-59.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre a tempestividade da 

contestação e impugnação à contestação acostadas aos autos. 2. Na 

sequência, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007794-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007794-03.2018.8.11.0015 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. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem 

os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de agosto de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA HELENA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007866-87.2018.8.11.0015 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. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1008140-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINO FERNANDES (REQUERENTE)

FELIPE OLING CORASSA (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008140-51.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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. No mesmo prazo, 

deverá o requerente, também nos termos do artigo 321, do CPC, indicar o 

valor pretendido pelo dano moral, adequando o valor da causa (art. 292, 

V. NCPC), sob pena de indeferimento deste pleito. 3. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise de pedido com urgência. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008201-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008201-09.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi a retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial 

correta, nos termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Cumpra-se a 

decisão de ID 14828495, no endereço indicado no ID 14828479 - Pág. 4. 3. 

Cumprida a determinação acima, deverá a Sra. Gestora se atentar ao art. 

636 da CGNC. 4. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se 

definitivamente os autos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007621-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSLEI PIRES DOS SANTOS NERVIS (RÉU)

ELOIR NERVIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007621-76.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Ante a inexistência de pedido liminar, 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. 2. Cite-se a parte 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. 3. 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). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se. Sinop/MT, 

20 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249977 Nr: 18302-30.2015.811.0015

 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: VILSO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar a parte ré, Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Obrigatório DPVAT S/A, a pagar à parte autora, 

Vilso Marcos Vaz de Oliveira, devidamente qualificado na inicial, a quantia 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT, em conformidade 

com o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

15.07.2014. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205516 Nr: 7384-98.2014.811.0015

 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: JUSCELINA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a parte ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar à parte autora, Juscelina Ferreira dos Santos, a 

quantia de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT em conformidade com o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 19.09.2012. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, 

§ 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em 

julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256843 Nr: 1869-14.2016.811.0015

 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: JHONE MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno a parte ré, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A, a pagar à parte autora, Jhone Marques Silva, 

devidamente qualificado na inicial, a quantia de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes à indenização 

do seguro DPVAT, por se tratar de lesões distintas, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

09.07.2015. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 98300 Nr: 5297-82.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE 

JULHO - AENJ, IVELY MONTEIRO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO AMARAL - 

OAB:63.330/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE BOEIRA ZATORRE 

- OAB:7449, WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JUNIOR - 

OAB:7140/MS

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de desarquivamento.

2. Em atenção ao pedido de fl. 278, determino a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Fátima do Sul/MS, para que efetue o 

cancelamento de eventuais averbações existentes nos imóveis de 

propriedade da parte executada referentes ao presente processo (n.º 

antigo 312/2008).

3. Após as providências necessárias, retornem-se os autos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186635 Nr: 7816-54.2013.811.0015

 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: LEONICE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:13239-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do pagamento integral da obrigação e consequentemente 

extinção do feito pelo pagamento (NCPC, art. 526, § 3º).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242633 Nr: 13750-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAMES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 61/62.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento, com fulcro no 

artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

interessada.

3. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividades forenses, 

mantendo em aberto na Distribuição.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 9537-46.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA, JOÃO PENIANI, 

DENILSE MARTA MARTINI PENIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT, 

MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, WILSON 

CLAUDIO DA SILVA - OAB:11316-A/MT

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 264/267.

2. Ante o exposto, considerando que a parte exequente indicou a 

satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Honorários 

advocatícios, nos termos do acordo.

4. Consigno que efetuei o desbloqueio dos valores constritos às fls. 

251/252.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189975 Nr: 11418-53.2013.811.0015

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECIO MEES, MITRA DIOCESANA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT015.249-A

 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

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte requerente informou o cumprimento integral 

do acordo (fl. 105), com fundamento no artigo 526, § 3º, do Código de 

Processo Civil, interpretado extensivamente, declaro satisfeita a 

obrigação.

2. Eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do acordo 

de fl. 96/96v.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278567 Nr: 15155-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574 OAB/SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:4.752 OAB/SP, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da presente ação (fl. 47).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270617 Nr: 10170-47.2016.811.0015

 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: MARIELLY CRISLENA SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204898 Nr: 6922-44.2014.811.0015

 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: SINOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS 

- OAB:OAB/MT 21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543 OAB/MT, MANUELLA CARDOZO TORRES - 

OAB:15.974, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154440 Nr: 2423-22.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerado que, instadas a manifestar, as partes quedaram-se inertes 

(fl. 239), determino o arquivamento dos autos nos termos do Prov. 12/2017 

– CGJ/MT.

2. Consigno, por oportuno, que os valores depositados judicialmente (fls. 

106/108) ficarão a disposição da parte executada, aguardando 

informações acerca dos dados bancários para levantamento.

3. Acaso informado os dados bancários, desde já defiro o levantamento 

por meio de alvará judicial.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230410 Nr: 5825-72.2015.811.0015

 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: ILONI MARIA SPECHT MEOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO - ELETROMAR 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte requerida compareceu em juízo e informou o 

cumprimento da obrigação (fls. 137/140) e que a parte requerente 

manifestou expressa concordância com o valor depositado, pugnando 

pelo levantamento (fls. 141/142), com fundamento no artigo 526, § 3º, do 

Código de Processo Civil, interpretado extensivamente, declaro satisfeita a 

obrigação.

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores, na forma requerida à fl. 141.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162259 Nr: 9987-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MARCHEZINI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 334/336.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, "pro rata". Honorários advocatícios 

nos termos do acordo.

4. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306146 Nr: 12355-24.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Translade-se fotocópia da decisão de fls. 50/53v aos autos sob código 

84317.

2. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84317 Nr: 1762-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PACOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus procuradores, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da 
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impugnação de fls. 421/425, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279509 Nr: 15682-11.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO AMORIN LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV INCORPORAÇÃO LTDA, J. VIRGILIO 

LANÇAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, ROBERTO RIZOTTO-ME ( SINOP 

IMOVEIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente à homologação dos acordos contidos nos autos, 

determino, no prazo comum de 05 (cinco) dias, para fins de regularização 

do feito:

a) a intimação da parte requerida BV Incorporação Ltda., por meio de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da desistência em relação à 

parte requerida J. Virgilio Lançamentos de Imóveis Ltda, consignando que 

a inércia ensejará em anuência.

b) a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para que 

regularize a representação processual da parte requerida Roberto Rizotto 

- ME, juntando aos autos instrumento procuratório (ou para que ratifique a 

assinatura deste com firma reconhecida), bem como fotocópia do ato 

constitutivo da empresa (Sinop Imóveis), sob pena de preclusão. 

Consigno, por oportuno, que em se tratando de procurador(a) diverso da 

parte autora, este(a) deverá ratificar o acordo formulado entre as partes.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131036 Nr: 10252-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX STEWART ARMAZÉNS GERAIS DO BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARBOSA PARRA - 

OAB:SP-79.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9669-A

 Vistos em correição permanente.

1. Embora vedado o parcelamento do débito em fase de cumprimento de 

sentença (art. 916, § 7º, NCPC), considerando que, instada a manifestar 

(fls. 143, 147 e 150), a parte exequente pugnou pelo levantamento dos 

valores e não se opôs expressamente ao parcelamento (fl. 151), houve 

anuência tácita quanto ao parcelamento do débito requerido pela parte 

executada.

2. Por outro lado, tendo em vista que em consulta ao SISCONDJ não se 

constata a efetivação do depósito da primeira parcela (extrato anexo), 

intime-se a parte executada, por meio de seus procuradores, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove a efetivação do depósito/pagamento 

da primeira parcela conforme indicado nos autos (fls. 130/133), vez que o 

documento constante neste feito trata-se de “comprovante de 

agendamento de título” (fl. 133) ou, acaso não concretizado o referido 

pagamento, efetue o depósito do valor faltante, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, determino que a Sra. 

Gestora certifique nos autos o montante dos valores vinculados ao feito e, 

na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no 

processo, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

informando todos os dados bancários necessários para levantamento da 

quantia depositada (em especial, o tipo da conta [corrente ou poupança] e 

titularidade), consignando que a inércia ensejará em anuência e 

consequente extinção do feito pelo pagamento.

4. Decorrido os prazos, voltem-me os conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237180 Nr: 10167-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da presente ação (fl. 206).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205455 Nr: 7345-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:8927/SC

 Vistos etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por Afonso Walker 

e Carlos Melgar Nascimento em face de Banco do Brasil S/A, visando o 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 91/95).

1.1. Certificado o decurso do prazo sem pagamento pela parte executada 

(fl. 111), foi deferido o pedido de penhora online nas contas bancárias da 

parte executada (fls. 113/119).

1.2. Instada a manifestar (fl. 132), a parte executada manifestou ciência 

do despacho e nada requereu (fl. 136).

1.5. A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores (fl. 135).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que se extingue o 

processo de execução, quando a obrigação for satisfeita, conforme prevê 

o artigo 924, inciso II, do CPC.

2.1. Desta forma, considerando o bloqueio efetivado à fl. 115 no valor 

integral do débito, impõe-se a extinção do feito pela satisfação da 

obrigação.

2.2. Cumpre assinalar que, a parte executada foi instada a manifestar 

acerca da penhora realizada (CPC, art. 841, § 1º), entretanto, não se 

avista nos autos impugnação à penhora.

2.3. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Sem 

honorários advocatícios, uma vez já inclusos nas verbas penhoradas.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos valores, 

expeça alvará(s) para liberação dos valores, na forma requerida à fl. 135.

5. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111093 Nr: 3404-22.2009.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - 

OAB:MT/5915-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se o advogado subscritor do pedido de fls. 510/511, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ratifique a referida peça, visto que apócrifa.

2. Ratificado o pedido, considerando que a parte requerida compareceu 

em juízo e informou o cumprimento da obrigação (fls. 506/509) e que a 

parte requerente manifestou expressa concordância com o valor 

depositado, pugnando pelo levantamento (fls. 510/511), com fundamento 

no artigo 526, § 3º, do Código de Processo Civil, interpretado 

extensivamente, declaro satisfeita a obrigação e, por conseguinte, 

determino a expedição de alvará para liberação dos valores, na forma 

requerida à fl. 511.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 38566 Nr: 1600-92.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM 

METALÚRGICA, NIRO RONI NOBRE BARRIOS, VITOR HUGO MORAIS DOS 

SANTOS, JOÃO ALVORI NUNES DA ROSA, AILTON DA SILVA SOARES, 

JOÃO CONCEIÇÃO GARCIA DUTRA, MAURO ENILSON BAIALAUDI 

OLIVEIRA, LUCIANO DA SILVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da Carta Citação 

fls.242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190181 Nr: 11633-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE MESQUITA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da carta de 

intimação fls.86

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234169 Nr: 8195-24.2015.811.0015

 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: AIRTON PEREIRA

 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, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno a parte ré, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A, a pagar à parte autora, Aitor Pereira, devidamente 

qualificado na inicial, a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

19.10.2014. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239222 Nr: 11578-10.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO NOGUEIRA COLARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 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 advogado do autor para que no 

prazo de quinze(15) dias, manifestar-se das( fls.121/123).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111547 Nr: 3911-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que foi 

designado o dia 22/08/2018 ás 10:00 horas, e ás 13:00 horas para 

realização do leilão, conforme fls.180

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250768 Nr: 18691-15.2015.811.0015

 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: MARCOS DA SILVA BARBOSA

 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

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar ao requerente Marcos da Silva Barbosa, a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT em conformidade com o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 02.12.2014. Por conseguinte, julgo extinto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 501 de 630



o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora decaiu da 

mínima do pedido, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em 

julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259329 Nr: 3288-69.2016.811.0015

 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: IVONETE APARECIDA DEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a 

parte ré, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório DPVAT 

S/A, a pagar à parte autora, Ivonete Aparecida Deonel, devidamente 

qualificado na inicial, a quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT, em 

conformidade com o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 

426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, 

qual seja, 11.10.2015. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203760 Nr: 5984-49.2014.811.0015

 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: REGINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIASNI GUINDANI - OAB:18.320, ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando os depósitos judiciais efetuados nos autos, em 

conformidade com as decisões proferidas às fls. 261/261 e 268, 

determino a restituição dos valores vinculado ao presente feito, por meio 

de alvará, para a conta bancária da parte ré indicada à fl. 272/273, 

observando-se o disposto no Prov. 68/2018 do CNJ.

2. Após o levantamento dos valores, certifique-se a Sra. Gestora eventual 

petição de cumprimento de sentença referente à multa cominatória, 

conforme facultado à parte autora na decisão de fl. 261/261v.

2.1. Em caso positivo, voltem-me os autos conclusos.

2.2. Em caso negativo, não havendo providências pendentes, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251835 Nr: 19263-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9.689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da presente ação (fl. 54).

1.1. Recolha-se eventual mandado de busca e apreensão e citação em 

aberto.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

angularização processual.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 95629 Nr: 2637-18.2008.811.0015

 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: NATACHA KATIUSKA LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLÁVEL SINOP LTDA., SUL AMÉRICA CIA. 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o perito nomeado apresentou proposta de honorários 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais – fl. 446), que na decisão de fl. 

420/420 foi determinado o custeio da prova pericial pelas rés e que elas 

efetuaram os respectivos depósitos às fls. 456/459 e 462/463, tendo a ré 

Sul América Companhia Nacional de Seguros efetuado depósito a maior, 

determino:

a) a restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à ré Sul América 

Companhia Nacional de Seguros, por meio de alvará, em conta bancária a 

ser por ela indicada, no prazo de 05 (cinco) dias;

b) o levantamento do valor remanescente, a título de honorários periciais, 

mediante transferência para a conta bancária do perito indicada à fl. 467.

2. Sem prejuízo da determinação acima, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h00min, 

devendo as partes observar o disposto nos artigos 357, § 4º, 450 e 455 

do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180404 Nr: 1231-83.2013.811.0015

 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: JOSEVAN DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089, Fernando Cezar Zandonadi - OAB:OAB/MT 5736, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MÁRCIO HENRIQUE 

PERERIA CARDOSO - OAB:7.659-MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o 

fim de condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A a pagar ao requerente Josevan de Melo, a quantia de R$ 
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3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

complementação da indenização do seguro DPVAT em conformidade com 

o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

21.10.2011. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Determino o imediato 

levantamento dos honorários periciais depositados, mediante 

transferência para a conta bancária indicada pelo perito (fl. 190).P.R.I.C. 

Com o trânsito em julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, 

em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257176 Nr: 2056-22.2016.811.0015

 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: FABIO EDUARDO DA SILVA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a não realização da perícia, defiro o pedido de fl. 147 e, 

por conseguinte, determino a intimação do perito judicial para, em 05 

(cinco) dias, designar nova data para a realização do exame pericial, 

devendo o autor ser devidamente intimado acerca da data, hora e local 

designado pelo perito.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201412 Nr: 4026-28.2014.811.0015

 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: CLEITON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, consigno que os autos encontram-se numerados de 

forma incorreta a partir da fl. 86.

2. Considerando que o laudo médico pericial já foi juntado aos autos (fls. 

179/183), defiro o pedido formulado pelo perito e, por conseguinte, 

determino o levantamento dos honorários periciais (fl. 83), mediante 

transferência para a conta bancária indicada pelo perito (fl. 179).

3. Tendo em vista que no laudo pericial acostado às fls. 179/181, restou 

consignado: "Relata o recebimento de indenização do Seguro DPVAT nos 

anos de 2012." (item 3, subitem "B" - fl. 179v), converto o julgamento em 

diligência e, por conseguinte, determino a intimação das partes, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareçam 

se houve ou não pagamento/recebimento de indenização securitária 

DPVAT de forma administrativa, sendo que, em caso, positivo, deverá 

indicar o valor pago e comprová-lo documentalmente, sob pena de 

preclusão.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192878 Nr: 14592-70.2013.811.0015

 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: CRISTIAN SOUZA SANTOS

 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

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o laudo médico pericial já foi juntado aos autos (fls. 

162/164), defiro o pedido formulado pelo perito e, por conseguinte, 

determino o levantamento dos honorários periciais depositados (fl. 144), 

mediante transferência para a conta bancária indicada pelo perito (fl. 162).

2. Após o levantamento dos valores, volte-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222816 Nr: 1329-97.2015.811.0015

 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: TEREZINHA MARIA RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o laudo médico pericial já foi expedido e juntado aos 

autos (fls. 144/146v), defiro o pedido formulado pelo perito e, por 

conseguinte, determino o levantamento dos honorários periciais (fl. 

135/136), mediante transferência para a conta bancária indicada pelo 

perito (fl. 144).

2. Após o levantamento dos valores, volte-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206192 Nr: 7897-66.2014.811.0015

 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: WANDER RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte requerida compareceu em juízo e informou o 

cumprimento da obrigação (fls. 91/97) e que a parte requerente 

manifestou expressa concordância com o valor depositado, pugnando 

pelo levantamento (fl. 98), com fundamento no artigo 526, § 3º, do Código 

de Processo Civil, interpretado extensivamente, declaro satisfeita a 

obrigação.

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores, na forma requerida à fl. 98.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001656-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO LUIZ DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001656-88.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 5512425). 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (15.08.2022), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das 

atividades forenses, mantendo em aberto na Distribuição . 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

NELCI RODRIGUES (REQUERENTE)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

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. Preliminarmente, recebo o aditamento (ID nº 

14539253/14539362) e as emendas da inicial de ID 14779076/14779170 e 

14836700/14836736. 2. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. 3. Ademais, inobstante as determinações elencadas no 

artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. 4. Pois bem. Em que 

pese o holerite juntado pela requerente em ID 14779125, para 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que a 

requerente além de ser sócio proprietária de algumas empresas e de 

possuir alguns bens móveis, também é proprietária de uma propriedade 

rural com área total de 2.119,3 ha, bem como de um rebanho bovino com 

668 cabeças de gado. 5. Logo, perfaz evidente que a autora não pode ser 

considerada como pobre na acepção da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 e 

do CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

6. Por conseguinte, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC e do artigo 6º da 

CNGC, importa ressaltar que o parcelamento das custas judiciais somente 

deverá ser concedido quando restar evidenciado nos autos que o 

beneficiário não pode arcar com tais despesas, o que não é o caso dos 

autos, consoante explanado anteriormente, motivo pelo qual, indefiro 

também, o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais. 7. 

Assim sendo, intime-se a 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 indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 8. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007280-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVA ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007280-50.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja determinada a retirada 

de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre o bem, anteriores a 

consolidação da propriedade, bem como para seja expedido ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a transferência da 

propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. 2. Em ID 14335773, consta decisão 

de declínio de competência, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, com fundamento no artigo 286, II, do CPC. É O BREVE 

RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 14313152 - Pág. 9/13), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição 

em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial 

(ID 14313152 - Pág. 1/3). 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos 

exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a 

medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 

911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, 

determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, 

indefiro o pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja 

promovida a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, 

uma vez que a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é 

“propter rem”. 4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem 

à Fazenda Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos 

sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da 

sua propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão 

legal nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se 

o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações 

legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por 

ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 

911/69). 6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, expedindo-se o 

necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para 

decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 

de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002807-21.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência inaudita altera parte”, ajuizada por Sergio Pedreiro Alonso em 

face de Motomagazine Automotores LTDA (Concessionária Ford Tropical), 

na qual a parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, seja a 

requerida compelida a se abster e/ou em sendo o caso excluir seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como o “levantamento do protesto 

dos 02(dois) boletos ambos vencimento em 07/02/2018 e protestados em 

23/02/2018 junto ao 2º Tabelionato de Protesto de Títulos, livro 01838 às 
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fls. 155 e 156, itens 001 e 002 respectivamente (...)”, sob a justificativa 

jamais realizou qualquer negócio jurídico com a ré. Requer, ainda, seja 

concedida liminarmente a inversão do ônus probatório, com fundamento no 

artigo 6º do CDC. A exordial veio acompanhada dos documentos de ID 

12543563/12610253. Em ID 13841247, foi determinada a emenda da inicial, 

sendo tal determinação atendida em ID 13918929/13918971. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. Recebo a emenda da inicial de ID 

13918929/13918971. Retifique-se o valor da causa na D.R.A. 2. 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. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de 

relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem 

do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve 

ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da 

probabilidade do direito postulado. 3.1. Outrossim, o perigo de dano este 

também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que 

ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência, vindicada pelo requerente, a fim de determinar que a parte 

requerida se abstenha de incluir os dados do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao débito sub judice, ou caso já efetivado, 

para que proceda com a exclusão dos dados do requerente dos referidos 

órgãos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, em caso de descumprimento do presente decisum. 5.1. Outrossim, 

por se tratar de protesto consumado (id n. 12543520), determino tão 

somente seja averbado junto aos registros dos protestos, para ciência de 

terceiros interessados da existência da medida judicial objeto desta ação, 

e, no caso de impossibilidade técnica de averbação, não deverão ser 

fornecidas informações a respeito dos protestos, até posterior 

determinação judicial. 5.2. Lavre-se o termo de caução do bem oferecido, 

devendo a requerente comparecer na serventia deste juízo e, na 

sequência, expeça-se ofício ao 2º Tabelionato de Protestos de Títulos da 

Comarca de Londrina/PR, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento, sob pena de responsabilidade. 5.3. Determino a inversão do 

ônus probatório, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 6. 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. 7. 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. 8. 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). 9. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007284-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007284-87.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja determinada a retirada 

de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre o bem, anteriores a 

consolidação da propriedade, bem como para seja expedido ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a transferência da 

propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 

2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída 

com o contrato (ID 14314706 - Pág. 8/12), comprovando que o bem 

descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte 

requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte 

requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial (ID 14314706 - 

Pág. 1/3). 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

§2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

concedo parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determino 

a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o 

pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida 

a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que 

a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 

4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda 

Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal 

nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente 

poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião 

do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007374-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007374-95.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a 

ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 14351475 – Pág. 1/2), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição 
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em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial 

(ID 14351475 – Pág. 3/4). 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos 

exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a 

medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 

911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR 

pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005286-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON PONTES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005286-21.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11248047). 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 e despesas processuais 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, 20 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234088 Nr: 8157-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSAAT CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/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 

Exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de citação com a informação da EBCT 

"end. insuficiente" e " mudou-se" (fls.58/59) requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240355 Nr: 12218-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 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 

Requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de citação com a informação da EBCT 

"desconhecido" e " não existe o número" (fls.99/100) requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 2111-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, GUILHERME 

DOMINGOS CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR MORAS - 

OAB:10383/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/SP 126.504

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.2173/182, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado dos Apelados, para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108180 Nr: 542-78.2009.811.0015

 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: WILLER DA COSTA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.200/209, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004261-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))
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R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASX TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004261-36.2018.8.11.0015 Verifico que o executado 

manifestou interesse no parcelamento, efetuando depósito do montante 

referente a 30% do débito inicial, não levando em conta o disposto no art. 

916, caput, do CPC, de forma que o parcelamento do débito deverá ser 

acrescido de custas e honorários advocatícios. Desta forma, intime-se o 

executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

valor remanescente, referente a 30% do valor atualizado do débito, 

acrescido de custas e honorários advoctícios; bem como a diferença do 

valor referente à 1º parcela, observando o calculo atualizado do débito de 

ID nº 14131854, sob pena de indeferimento do parcelamento e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens. Após, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005716-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ELOISE DUMKE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDECIR GRANDI (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1005716-36.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida. 

Sinop-MT, 20 de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000585-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (AUTOR(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCIA SOUSA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1000585-80.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé, que 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 25/10/2018, às 14 horas, 

a ser realizada pela Conciliadora, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40). 

Sinop-MT, 20 de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011133-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE (ADVOGADO(A))

CILIANE ELY KUESTER FURTADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (ADVOGADO(A))

LENIR FURTADO FRIEDRICH (RÉU)

VALDIR JUCHEM (RÉU)

ADRIANI FURTADO JUCHEM (RÉU)

LICEU GABRIEL FRIEDRICH (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1011133-04.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

decisão exarada (ID 13616940): "Verifico que a parte autora, no Id 

11940294, pugna seja deferida a tutela de urgência para que seja 

averbada na matrícula do imóvel sob nº 28.117, a existência da presente 

demanda. DECIDO: Verifico que merece acolhimento o pedido para 

averbação na matrícula do imóvel da existência da presente ação, a fim de 

dar conhecimento a terceiros e prevenir litígios, já que o bem se encontra 

“sub judice”. Ademais, a simples anotação não importa em indisponibilidade 

do bem e, portanto, não é causa de restrição ao direito de propriedade. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – 

AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ 

– RECURSO PROVIDO. A simples anotação da Ação Anulatória de 

Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula 

do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada 

danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não 

interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não 

restringindo o direito de propriedade. Ademais, a anotação à margem da 

matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não 

é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se 

opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei nº 

6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de 

boa-fé.” (TJMT - AI 174737/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, 

Publicado no DJE 22/06/2016). Posto isso, DEFIRO o pedido e determino a 

anotação da existência da presente ação, para conhecimento de 

terceiros, à margem da matrícula imobiliária nº 28.117, do Cartório de 

Registro de Imóvel de Sinop/MT. Expeça-se o necessário. Intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação e documentos dos Ids 

12652431/12879594, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as 

partes a especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se." Sinop-MT, 20 de Agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004727-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI INACIO ALGAYER (RÉU)

GILBERTO MOYSES CARVALHO (RÉU)

EUNICE RIBEIRO ALGAYER (RÉU)

SONIA MARIA BUOSI CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004727-64.2017.8.11.0015 Cumpra-se a decisão de 

ID nº 8264020, com urgência. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008118-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008118-90.2018.8.11.0015 1. Designo audiência para 

o dia 23/10/2018, às 14h30min, para oitiva da testemunha Sr. Adilson 

Lyneburger. 2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da 

audiência, bem como solicitando cópia da contestação. 3. Cabe ao 

advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre 

salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). 4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008217-60.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI 

PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS (REQUERENTE)

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008217-60.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002172-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

LEIVES GILMAR PETRAZZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002172-40.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente comprovante 

de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001265-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOCELAYNE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDMILSON MUSSA (RÉU)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n º 1001265-65.2018.8.11.0015 Verifico que os 

reconvintes pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de 

pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, devem os 

reconvintes comprovar que não possuem condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que os reconvintes, comprovem nos autos a hipossuficiência 

alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. F. (AUTOR(A))

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTUNES FASTINELLI OAB - 937.980.911-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA GARCIA (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002295-72.2017.8.11.0015 Oficie-se a agencia 

bancária, comunicando que a referida conta bancária somente poderá ser 

movimentada quando a menor atingir a maioridade ou mediante autorização 

judicial. Em seguida, providencie-se a transferencia do valor depositado 

para a referida conta. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179750 Nr: 538-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SIMONE DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias informar o nome da mãe da EXECUTADA 

para buscas do endereço junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260653 Nr: 4110-58.2016.811.0015

 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: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, LILIANA ORTH DIEHL - 

OAB:34797, LUIZ CARLOS CHECOZZI - OAB:OAB/PR 10.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em cinco dias manifestar sobre 

embargos de declaração de fls. 530 a 535.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 311 Nr: 556-19.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 1.635,00, 

ficando consignado que as guias para o recolhimento estão disponíveis no 

site  serviços, guias, custas e taxas finais/remanescentes, sob pena de 

constar no registro da distribuição à pendência das custas, para que 

diante de eventual solicitação de certidão possa o cartório distribuidor 

constar a referência formal ao inadimplemento daqueles encargos, e sob 

pena de ser lavrada certidão para fins de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263077 Nr: 5441-75.2016.811.0015

 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: JOYCE APARECIDA FRANCO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - 

OAB:18726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERENTE, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 127 a 135.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 10463-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$42,00, referente à 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Reintegração de Posse e citação, 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173557 Nr: 8772-07.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA PAPAGAIO LTDA., 

ERINEU SPIERING, GUNTHER SPIERING, MILTON FREDERICO SPIERING, 

MÁRCIA ELIZA KIRSCH SPIERING, LONI SILDA KIRSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o acordo de fls. 121/123, manifeste-se o banco exequente acerca 

do pedido de reserva de honorários de fls. 112/114, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221908 Nr: 814-62.2015.811.0015

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR NAKAMURA MASLAWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151376 Nr: 12466-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CLIMA COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995, 

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT, Kiomar 

Gonçalves - OAB:15113 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado da 

certidão de fl. 133.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado, inclusive com a 

multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens passíveis de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203098 Nr: 5450-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE YONE GRUBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a EXECUTADA 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado 

pessoalmente (fls. 102/103)

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado, inclusive com a 

multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens passíveis de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250946 Nr: 18762-17.2015.811.0015
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ANDRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174995 Nr: 10537-13.2012.811.0015

 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: DÉCIO MORAES CAMPOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULVILAR ARTEFATOS LTDA. EPP, 

FERNANDO CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias: a) juntar cálculo atualizado do débito; b) 

efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida para APIACÁS-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158369 Nr: 5557-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARNEIRO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELDA CARLA DE O. ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7252-51.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CV-CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92984 Nr: 50-23.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DE PAULA FREITAS 

PIERAZZO - OAB:99706/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão determinado, 

razão pela qual INTIMO a EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção do feito, conforme determinado na decisão 

de fl. 159: "Diante do que estabelece o artigo 921, inciso III, c/c § 1º, do 

Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido de fls. 157, suspendendo 

os autos pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte requerente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247138 Nr: 16583-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT

 Código nº 247138

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 5824-05.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDIR GRAF, CELSO ANTONIO 

TRIERWEILER, MEIRE APARECIDA PARPAIOLI TRIERWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 (...)DECIDO:Verifico que o exequente manifestou desinteresse na 

manutenção da penhora realizada sobre o bem imóvel objeto da matrícula 

nº 8.601, do CRI de Colíder/MT, aduzindo ser a área de difícil acesso, por 

se tratar de mata virgem, conforme informações prestadas pela 

executada.No ponto, verifico que a executada informou que o imóvel 

penhorado se encontra localizado na região denominada de “Ribada”, no 

município de Marcelândia/MT, sendo composta por mata virgem. Assim, 

verifica-se que a desistência do exequente em relação à penhora do bem 

é legítima, ante a impossibilidade de realização da sua avaliação e demais 

atos para alienação em favor do exequente. Desse modo, embora a 

execução deva ser processada pelo modo menos gravoso para a 

executada, não pode inviabilizar ou dificultar o recebimento do crédito pelo 

exequente, pois a execução se faz em benefício do credor. (...)Assim, 

desconstituo a penhora efetivada às fls. 47.Verifico, outrossim, que a 
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planilha do débito apresentada às fls. 206/210, está equivocada, pois foi 

atualizada considerando o valor de R$48.772,41 (quarenta e oito mil, 

setecentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), quando o 

correto é R$46.772,41 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e dois 

reais e quarenta e um centavos), conforme se observa do cálculo 

apresentado na inicial (fls. 13).Assim, intime-se o exequente para 

apresentar demonstrativo atualizado do débito correto, no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, voltem-me conclusos para análise dos pedidos de fls. 

205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166935 Nr: 1766-46.2012.811.0015

 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: JUCILENE MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO AMARAL DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 3363, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que ofereçam as alegações finais, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

 Sinop-MT, 20 de agosto de 2018.

 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227599 Nr: 4196-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE JESUS CARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo sem manifestação dos executados (fls. 73), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 55/58.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intimem-se os executados, para que, querendo, apresentem impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito, bem como apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito remanescente, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209057 Nr: 10238-65.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOAH SOUSA TEODORO GRIMAS, JULIAN 

GARCIA GRIMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que, os requeridos, embora devidamente 

citados (fls. 113/114), deixaram de contestar a ação no prazo legal, 

conforme certidão de fls. 119. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo 

prosseguir o feito, independente de sua intimação quanto aos atos 

processuais.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento 

antecipado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157774 Nr: 4916-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL DO ROSÁRIO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 751/754. 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 4916-69.2011.811.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO movida por NORIVAL DO 

ROSÁRIO DE CAMPOS CURADO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT.

Transitada esta em julgado, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164685 Nr: 12632-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI WOUTERS BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/PR 20300, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17603-A, PEREIRA GIONÉDIS ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 84

 INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuarem o pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 

511,09, sendo R$ 376,85 de custas processuais e R$ 134,24 de taxa 

judiciária, ficando consignado que as guias para o recolhimento estão 

disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas finais/remanescentes, 

sob pena de constar no registro da distribuição à pendência das custas, 

para que diante de eventual solicitação de certidão possa o cartório 

distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento daqueles 

encargos, e sob pena de ser lavrada certidão para fins de protesto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74725 Nr: 3128-93.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILETA BEVILACQUA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPEC QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, 

NILTON HOTHOVOLPHO, ARLETE HOTHOVOLPHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - 

OAB:MT - 9.568-A, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, RODOLFO LICURGO - OAB:CE/10.144, VALMIR PONTES FILHO - 

OAB:2310/CE

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

DR. FERNANDO APARECIDO DE SOUZA, OAB/MT 13298 para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que os autos foram desarquivados como 

requerido na petição de fls. 403 a 406.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 153328 Nr: 1365-81.2011.811.0015

 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: SÉRGIO GILBERTO VITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY DUARTE, RENATA FELIPE FARIA, 

DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A

 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: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, NEURIELE M. S. CORTEZ - 

OAB:27543/GO, Raimundo Cardoso Do Anjos - OAB:42456

 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.: 200397 Nr: 3056-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007921-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RIBEIRO DAMACENO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007921-38.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008086-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL CASTRO SANTOAS (REQUERIDO)

VALMOR LAZAROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008086-85.2018.8.11.0015 Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/10/2018, às 13h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Citem-se as partes requeridas, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-as de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013145-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI (ADVOGADO(A))

A.M.C. TEXTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013145-88.2017.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, em ID nº 12297034, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código 1013145-88.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por AMC TÊXTIL LTDA em face de 

ADRIANA MENDES CORREA EIRELI ME. e MARILEIDE DE LOURDES 

ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES, até o integral cumprimento das 

obrigações. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001990-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001990-54.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 12553733. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001990-54.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida 
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por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ADILSON 

AVELINO DA SILVA. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

remanescentes, 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA (EXECUTADO)

ORIEL MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001616-09.2016.8.11.0015 Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial movida por URBANO AGROINDUSTRIAL 

LTDA em face de ORIEL MIRANDA DA SILVA e MARCIA TEREZINHA 

ZAMBON MIRANDA. No ID nº 14718217, o exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a extinção do processo. DECIDO. Diante 

do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas pela parte exequente, conforme acordo de ID 

nº 12695478, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 115609 Nr: 8303-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos ao setor de expedição de matéria para imprensa 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a) ADVOGADO(A) da PARTE AUTORA, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, oportunidade em que deverá formular os requerimentos que 

entender cabíveis, em conformidade com o despacho de fl. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169126 Nr: 4098-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDOFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos ao setor de expedição de matéria para imprensa 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a) ADVOGADO(A) da PARTE AUTORA, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste(m) sobre a avaliação 

dos bens do espólio, em conformidade com o despacho de fl. 115.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006146-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. A. (ADVOGADO(A))

M. M. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. Y. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 1006146-85.2018.8.11.0015 - Valor 

causa: R$ R$ 11.844,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, Guarda, Fixação, Dissolução]. Parte Autora: 

MIRIAM MITSUKO IWAKIRI, brasileira, casada, auxiliar administrativo, RG: 

1119123-6 SSP/MT, CPF: 688.688.391-72, residente e domiciliada à Rua da 

Zínias, nº 279, Jardim Maringá, Sinop/MT. Parte Ré: OSVALDO 

MASSAHIKO YOSHIGAYE, brasileiro, casado, Cotonicultor, RG: 

27.269.972, CPF: 263.654.638-39, residente e domiciliada em lugar incerto 

e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima 

qualificada, em conformidade com despacho a seguir transcrito, para 

comparecer à audiência de Tentativa de Conciliação desiganda, a 

realizar-se no dia 28 de setembro de 2018, às 13h30min, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado, acompanhado de seu advogado 

ou defensor público, consignando que se não houver acordo, poderá a 

parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, "caput" e 

inciso I, do Código de Processo Civil; bem como sua INTIMAÇÃO acerca da 

decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, em favor de G. Y. Y e M. H. Y., a ser colocado à 

disposição da representante dos menores até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devidos a partir da citação. RESUMO DA INICIAL: O casal contraiu 

matrimônio em 14/05/2005, sob o regime comunhão parcial de bens. Desta 

união advieram duas filhas, M. H. Y. e G. Y. Y. menores de idade. Por 

motivos financeiros o requerido mudou-se para o Japão em 2010 e não se 

tem mais notícias suas. A requerente tentou por diversos meios contato 

com o requerido, inclusive por meio de Carta Registrada, E-mail, telefone, e 

não obteve êxito. Por estas razões a parte autora requer a decretação de 

divórcio. Decisão/Despacho: Vistos em correição permanente.1. 

Processe-se em segredo de Justiça.2. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I 

a IX, do Código de Processo Civil.2.1 Em virtude de prova pré-constituída 

e, não havendo prova dos rendimentos da parte ré, arbitro os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo em favor de 

G. Y. Y e M. H. Y, a ser colocado à disposição do(a) representante dos 

menores até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a partir da citação.3. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o 

art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil.4. Determino seja realizada 

busca junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à 

localização do atual endereço do requerido Osvaldo Massahiko 

Yoshigaye. 4. 1. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao 

convênio SIEL, determino a citação da parte requerida para que 

compareça a audiência de tentativa de conciliação, acompanhada por 

advogado.4. 2. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao 

convênio Siel, determino que cite-se o(a) réu(ré) por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.5. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. . Ciência à 

Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.7. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.8. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.9. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.10. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão.11. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada 

deste mandado aos autos. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso 

de litisconsortes com procuradores diferentes, de escritório de advocacia 

distintos (art. 229 do CPC), ou de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública, e caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público 

(art. 180 do CPC). 2. REVELIA: Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se este edital que será afixado no lugar de costume e publicado 

na forma da Lei. Eu Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) 

Judiciário(a), que conferi e assino. SINOP/mt, 20 de agosto de 20 Elair 

Fátima Veiga da Fonseca Florentino Gestor de Secretaria CERTIFICO que, 

nesta data, afixei cópia do edital no átrio do fórum, em local de costume e 

visível . Elair Fátima Veiga da Fonseca Floreninto Gestor(a) judiciário(a) 

SEDE: VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES VARA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005099-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

EVELISE JUSSANA BALESTRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005099-76.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVELISE JUSSANA 

BALESTRIN Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14817690, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 20 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005735-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

MARIO CESAR DA CRUZ (IMPETRANTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005735-42.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

DE MULTA AMBIENTAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, LIMINAR]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: 

MARIO CESAR DA CRUZ Parte Ré: IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE - SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 13609511, conforme 

despacho, bem como manifestar-se acerca da certidão de decurso do 

prazo. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 20 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004521-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

VANDA RAMOS DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004521-16.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.750,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TRATAMENTO DA PRÓPRIA 

SAÚDE]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

VANDA RAMOS DE FARIA Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 13923657 e 14201208, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 20 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, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203513 Nr: 5781-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERMINO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 20, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179106 Nr: 14967-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMOWIDEA LTDA-ME, MARIA MARCIA 

PALHO KINZKOWSKI, MARCIO LUIZ KINZKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 23, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180699 Nr: 1539-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D' ROCHA MONTAGENS ELETRICAS LTDA 

-ME, BRUNA GIOVANA SCHENATTO DONA, VERGÍLIO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 29, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246328 Nr: 16057-46.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FIRMINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LIMA - OAB:OAB/MS 

9.979, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

 I – Inicialmente, DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO formulado às fls. 

115-116, ao que FIXO o PRAZO de 30 (trinta) dias para MANIFESTAÇÃO 

da parte Autora;

 II – Concomitantemente, diante da CERTIDÃO de fls. 113, DETERMINO a 

REMESSA de CÓPIA INTEGRAL dos presentes AUTOS à PRESIDÊNCIA da 

OAB, Seccional do Estado de Mato Grosso, para conhecimento e 

eventuais providências que entender pertinentes;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254993 Nr: 810-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULLTRANATURAL - IND. E COM. DE 

ALIMMENTOS LTDA - ME, REGINALDO FARIA DE MACEDO, ELIS REGINA 

FEITOSA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, a parte executada compareceu ao cartório e apresentou 

comprovante de pagamento, razão pela qual encaminho os presentes 

autos ao exequente para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007362-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007362-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VICENZO SCAPINI 

COMPARIN, ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente a “CIRURGIA DE 

CRANIOESTENOSE”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado (ID. Num. 14637145 - 

Pág. 1), devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento 

APRESENTADO pelo “HOSPITAL SÃO LUCAS de RIBEIRÃO PRETO – SP e 

pelo DR. RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA” conforme acostado em ID. Num. 

14637150 - Pág. 1 e 2. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUEM-SE o “HOSPITAL SÃO LUCAS de RIBEIRÃO PRETO – SP e o 

DR. RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA” (ID. Num. 14637150 - Pág. 1 e 2), 

para que REALIZEM a “CIRURGIA DE CRANIOESTENOSE” vindicado pelo(a) 

Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da 

conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 42.000,00 

(quarenta e dois mil reais) + 57.848,36 (cinquenta e sete oitocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) = 99.848,36 (noventa e nove 

mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item 

alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012594-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

JAIME BERNARDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012594-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAIME BERNARDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA de OBRIGAÇÃO de FAZER, por meio da 

qual a parte Autora objetiva o recebimento do medicamento “SUNITINIBE 50 

MG”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco 

de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO 

o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO apresentado, qual seja, pela 

“SAR”, conforme orçamento juntado ao Id. Num. 14529987 - Pág. 1. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE a SAR, para que FORNEÇA o MEDICAMENTO vindicado 

pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais exíguo possível nos autos, o 

número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, 

R$ 14.160,41 (quatorze mil cento e sessenta reais e quarenta e um 

centavos) x 02 = R$ 28.320,82 (vinte e oito mil trezentos e vinte reais e 

oitenta e dois centavos) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 
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constante no “ITEM ALHURES” e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008078-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008078-11.2018.8.11.0015 REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ DA 

COSTA CORDEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) o COMANDO 

JUDICIAL, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte 

Requerente a “CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. II – 

Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 14834769 - Pág. 1, 

devendo ser efetivado no valor do ÚNICO orçamento válido apresentado 

no ID. Num. 14748959 - Pág. 1 (FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e DR. RODRIGO MARTINS ALVES). 

Em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a 

presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e o DR. RODRIGO MARTINS ALVES 

(ID. Num. 14748959 - Pág. 1), para que REALIZE a “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA” vindicado pelo(a) Autor(a), e 

informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 186.880,50 (cento e 

oitenta e seis oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item 

alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008181-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCIELI SILVA ALVES (REQUERENTE)

DONIZETE RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008181-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA FRANCIELI SILVA 

ALVES REQUERIDO: ALIANCA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA Vistos, 

etc. Considerando que na presente demanda o(a) reclamante pugna seja 

excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre a negativação anotada pela 

demandada. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011909-84.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANI SALES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011909-84.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI EXECUTADO: REGIANI SALES DA SILVA Vistos, etc. I – 

DEFIRO a petição retro, ao passo que DETERMINO/ AUTORIZO a 

expedição de CERTIDÃO DE DÍVIDA, pela Secretaria da Vara, caso seja 

requerido pela exequente. II – INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIENE FERREIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

ANAYRA PAMELA SAMUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - 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 01/10/2018 09:30. Segunda-feira, 20 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

AMALIA GARCIA KATH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002859-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMALIA GARCIA KATH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Em análise dos autos, 

vejo que a parte requerente acostou em ID. 14735812, documento no qual 

pretende comprovar a sua residência nesta comarca. Contudo, faz-se 

necessário ressaltar que o documento coligido pela promovente não é 

meio HÁBIL a demonstrar/comprovar residência, eis que sequer é viável 

averiguar a data do referido documento. Sendo assim, tenho por bem, 

oportunizar novamente à parte requerente, a juntada de comprovante de 

endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, nos demais termos 

já apontados no despacho de ID. 14505806, sob pena de EXTINÇÃO e 

ARQUIVAMENTO do feito. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VENEZA SERVICOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE SAMUEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000856-89.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: VENEZA SERVICOS EIRELI - ME 

EXECUTADO: JULIANE SAMUEL DA SILVA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. 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; 4. 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 o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010886-74.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB MASTER REFERENCIADO DI LONGO PRAZO-FUNDO DE 

INVESTIMENTO FINANCEIRO (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DANIEL ROVERI (REQUERENTE)

LUANA LOLI FERRETTI (ADVOGADO(A))

SAULO ROBERTO ROVERI (ADVOGADO(A))

MILENE CARVALHO BONGIOVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CAVALHEIRO DA PAIXAO (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

SEGUE RECURSO INOMINADO EM PDF

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013632-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS APARECIDO 

PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 

20 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-02.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI MARY FAGANELLO (EXEQUENTE)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL NATARI VIEIRA (ADVOGADO(A))

KELLEY VILLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010658-02.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: NEUCI MARY FAGANELLO 

EXECUTADO: KELLEY VILLA 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 
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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, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013349-81.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON LUCIO FRASSON 

EXECUTADO: EVERSON BREMIDE 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, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMARGO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012199-02.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: FORCONTI A FORCA DA 

CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: PAULO CAMARGO 

GUIMARAES 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, 20 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002268-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

GERALDO BENJAMIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PEDRO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002268-55.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: GERALDO BENJAMIM DA 

SILVA EXECUTADO: AILTON PEDRO DE MORAES 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, 20 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERIDO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010008-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO 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, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011268-96.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA LOPES (EXEQUENTE)

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011268-96.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: REGINALDO OLIVEIRA LOPES 

EXECUTADO: NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME 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 
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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, 20 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-41.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIS DALAMARIA (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

EDRIANO A. MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010690-41.2011.8.11.0015. REQUERENTE: VANEIS DALAMARIA 

REQUERIDO: EDRIANO A. MACHADO 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, 20 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012258-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROL GOMES DOS SANTOS (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012263-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERENTE)

DEBORAH FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DIVISORIAS MARIOSA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor do Autor. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006230-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DO ESPIRITO SANTO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006086-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONAS TEIXEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 
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I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004862-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009447-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY HARTUR OSORIO (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002381-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA (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 

objetivando o recebimento do débito representado nos autos. Ao final, 

requer a condenação do demandado ao pagamento do montante, mais 

juros e correção monetária desde a data do vencimento até a data do seu 

efetivo pagamento. A parte Reclamada por sua vez, não apresentou 

defesa. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para 

o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, 

a revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se 

trata de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que 

se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de 

fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste 

sentido: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida 

imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte 

requerida à pagar a parte autora a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), acrescido de correção monetária, desde a data do 

vencimento do respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SAES (REQUERENTE)

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Insta salientar que, o feito comporta 

julgamento antecipado, uma vez que a prova documental é suficiente para 

o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova 

em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Aduz a inicial que o Reclamante é pessoa idosa, com mais 

de 70 anos e portador de doença grave (câncer), o que demonstra de 

maneira ainda mais incisiva o descaso com que a Reclamada trata seus 

clientes. Assevera que compareceu na instituição financeira requerida, 

permanecendo por quase 2 (duas) horas aguardando por um simples 

atendimento bancário. A contestação do banco Requerido é genérica e 

não impugna especificamente os fatos narrados pela parte Autora. A 

preliminar hasteada não condiz com o que consta dos autos, eis que o 

Reclamante carreou a senha de atendimento e o comprovante do serviço 

que o levou até o estabelecimento da Requerida. Registre-se que tais 

documentos são suficientes para demonstrar o tempo de espera 

enfrentado pelo reclamante, especialmente porque é incontroverso nos 

autos que a senha apresentada foi fornecida pelo reclamado. Diante 

disso, houve desrespeito ao que determina a Lei Municipal n.° 680/2002, 

que, em seu artigo 1°, prescreve que os estabelecimentos bancários que 

operem no município de Sinop são obrigados a atender os usuários no 

prazo máximo de 15 minutos, nos dias normais, e de 30 minutos nos dias 

de maior movimento, como véspera e após feriados prolongados, dias de 

pagamento de funcionários públicos etc. Por outro lado, embora a espera 

por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação 

municipal e/ou estadual, por si só, não enseje danos morais, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, existem situações que 

ultrapassam o mero dissabor, como no caso sub judice, em que o 

reclamante é pessoa IDOSA, com mais de 70 (setenta) anos de idade e 
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enfrenta sérios problemas de saúde. Segundo consta dos autos, os 

prepostos da Requerida tiveram conhecimento dessas condições 

pessoais, mas não demonstraram qualquer tipo de "compaixão" para com 

o Senhor que aguardava atendimento, ao passo que deixaram-no 

esperando por quase 02 (duas) horas para realizar um simples serviço 

bancário. Com efeito, incumbe aos bancos, enquanto prestadores de 

serviço, tomar as providências necessárias ao bom atendimento aos 

usuários, disponibilizando funcionários e estrutura suficiente para 

atenderem a demanda. Não o fazendo, devem arcar com as 

consequências, notadamente no que se refere a eventual prejuízo (ainda 

que moral) sofrido pelo usuário de seus serviços. A propósito: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, 

CONTUDO, EXPRESSAMENTE ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO 

ACÓRDÃO, CONSTITUINDO FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR 

ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, 

CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). 1.- A 

espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada 

a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora 

de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral. 2.- A só 

invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. 3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo 

Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o 

julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 4.- Mantém-se, por razoável, o valor 

de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde 

a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do 

banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de 

menor monta, ante aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial 

improvido.” (STJ, REsp 1218497/MT, T3-Terceira Turma, Relator: Min. 

Sidnei Neneti, Data Julgamento: 11/09/2012, Publicação DJe: 17/06/2012) 

grifos nossos Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, é de se 

levar em conta as peculiaridades do caso, pois a indenização deve ser 

fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele que a 

recebe, bem como não pode servir de estímulo ao autor do ilícito. Destarte, 

considerando que o reclamado é uma grande instituição bancária, bem 

como as condições pessoais (idoso e enfermo) e o tempo que o 

reclamante permaneceu aguardando atendimento, o valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) se mostra justo e razoável para reparar o 

dano. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para o fim de condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor 

de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da 

Súmula nº 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento.”). Sem condenação ao 

pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

não havendo requerimento do interessado em 06 (seis) meses, 

realizem-se as baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005288-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DE LIMA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 312,31 (trezentos 

e doze reais e trinta e um centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 
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montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

WESLEY JHONATA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 357,20 (trezentos 

e cinquenta e sete reais e vinte centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 
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capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005540-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALEY COELHO SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 
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ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005542-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura do Requerente além de cópia de 

seus documentos pessoais bem como histórico de pagamentos e telas do 

seu sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$725,84 (setecentos 

e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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TAINARA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$216,87 (duzentos e 

dezesseis reais e oitenta e sete centavos)., acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007359-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ADAILTON FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010371-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 
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Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003210-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ NUNES (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E P DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006348-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS MARIA FOPPA (ADVOGADO(A))

RICARDO MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005562-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARILEI IORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar 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, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 
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responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). 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. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002618-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ANDREI PANDOLFO (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012180-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

T. B. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA DAMASCENO DA ROSA LUCARELLI (EXECUTADO)

ANA PAULA OLIARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006475-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

THALES MACEDO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004208-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBER MIRANDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

ação visando o ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados 

pela parte requerente, em virtude de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar no mérito, passo a análise da preliminar de incompetência do 

juizado especial em razão da suposta necessidade de perícia, alegada em 

contestação e ainda, suposta incompetência em razão do acidente 

envolver menor de idade. Sobre a suposta necessidade de perícia, tenho 

que não assiste razão ao Requerido, eis que as provas constantes dos 

autos são suficientes ao julgamento da lide, pois, trata-se de questão de 

baixa complexidade. No que tange a suposta incompetência em razão do 

menor envolvido no acidente, tenho que melhor sorte não assiste ao 

Requerido, eis que a demanda fora proposta contra o seu genitor, 

conforme amparado pelo Código Civil: Art. 932. São também responsáveis 

pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob 

sua autoridade e em sua companhia; Ademais, restou incontroverso nos 

autos que o Requerido é o responsável legal pelo menor envolvido no 

acidente, eis que não refutou a paternidade, nem tampouco a 

responsabilidade civil sobre o mesmo. Por não haver demais preliminares e 

não visualizar nulidades ou questões processuais pendentes de 

apreciação, passo a espancar o mérito da demanda. O art. 186 do Código 

Civil traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desse conceito, 

extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, 

por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Por segundo, a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em 

terceiro, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, 

de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Presentes esses 

elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a 

ação está comprovada pelo boletim de acidente e pelos fatos narrados 

pelas partes que o filho do Requerido conduzia sua bicicleta quando 

cortou a preferencial causando o acidente. Assim, embora na contestação 

seja alegada a culpa concorrente, não foi refutado o fato de que o 

condutor da bicicleta cruzou a preferencial do veículo conduzido pela 

Requerente, sendo esta a causa determinante do acidente. Nesse sentido, 

transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 
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DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ATROPELAMENTO. CRUZAMENTO NA QUAL A RÉ POSSUÍA 

PREFERÊNCIA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO COMPROVADA A 

CONTENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. É de ser mantida a 

sentença de improcedência dos pedidos, pois das provas carreadas aos 

autos não é possível extrair-se, estreme de dúvidas, que a parte ré agiu 

com culpa para o acidente, pois transitava na via preferencial, enquanto a 

autora circulava de bicicleta sobre a pista de rolamento e deveria ter 

observa a placa de “PARE”. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70074166307, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/12/2017) (grifo meu) 

Ademais, as teses lançadas pelo requerido restam superadas na medida 

em que não há no B.A. nenhuma alusão a suposto excesso de velocidade 

por parte do requerente, nem mesmo, sobre marcas de freadas bruscas 

na pista. E quanto aos pleiteados danos materiais, tenho que a requerente 

demonstrou, por meio de orçamentos, a quantia necessária para a 

reparação de seu veículo, não havendo por parte do requerido documento 

hábil a ensejar discussão acerca dos aludidos gastos postulados. Nesse 

sentido destaco os seguintes julgados: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZOS EM VEÍCULO DO AUTOR POR 

CONTA DE CONDUTA IMPRUDENTE DO RÉU AO TRAFEGAR EM ESTRADA 

NÃO PAVIMENTADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTO 

ÚNICO. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o autor postula a reparação 

pelos danos materiais sofridos por conta de conduta imprudente do réu em 

via não asfaltada, em que pedras atingiram a pintura e os faróis traseiros 

do veículo do demandante. 2. Culpa admitida pelo réu. Automóvel tunado. 

Pintura incomum. Danos materiais efetivamente ocorridos. 3. A 

apresentação de orçamento único, por si só, não serve de impedimento à 

pretensão indenizatória do requerente, na medida em que o valor 

apresentado se mostra razoável e verossímel, e o demandado não trouxe 

qualquer prova que justificasse a alegação de superfaturamento. POR 

MAIORIA, DESPROVERAM A APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70066177817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/11/2015). EMENTA. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO RÉU APENAS QUANTO AOS 

VALORES APRESENTADOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO. 

ORÇAMENTO APRESENTADO EM VALOR CONDIZENTE COM DANO 

CAUSADO PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS QUANDO O MONTANTE NÃO 

SE MOSTRA EXORBITANTE. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005933221, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 26/02/2016). Nesse ponto, apenas uma ressalva quanto aos 

valores apontados pela Requerente. Os dois orçamentos apresentados 

possuem o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), enquanto nos pedidos a 

mesma aponta como devido o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais). Assim, tenho que deve prevalecer o valor comprovado por meio 

dos documentos (orçamentos ) de id. 4664572. No mais, tenho que a parte 

Autora se desincumbiu de seu ônus, demonstrando os fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I, do CPC). De outro norte, as alegações da parte 

requerida não merecem prosperar, seja porque não apresenta nenhum 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do 

artigo 373, inciso II, do Novo CPC, seja porque os fatos narrados por si só 

não excluem a responsabilidade do requerido pelos danos causados. À 

vista de tais fatos, e considerando a presença dos pressupostos 

essenciais da responsabilidade civil, a parcial procedência dos pedidos é 

medida que se impõe, ao passo que entendo que o pedido de DANOS 

MORAIS deve ser rejeitado. O dano moral na hipótese de acidente 

automobilístico deve ser fixado quando o demandante logra êxito em 

comprovar que não tendo contribuído para o evento danoso, fora vitimado 

subjetivamente. Não tendo o autor demonstrado os fatos constitutivos de 

seu direito, tenho que o pleito de ressarcimento moral não merece 

procedência, eis que, trata-se de mero aborrecimento, ao qual todos estão 

sujeitos por conviver em sociedade. Conforme entendimento 

jurisprudencial: “Os dissabores do cotidiano não podem ser confundidos 

com os sintomas caracterizadores do verdadeiro dano moral, sob pena 

de, por obra dos tribunais, se tornar insuportável, a ponto de inviabilizar, a 

própria vida em sociedade” (TJDF – 1ª T. – Ap. 2004.01.1062485-0 – Rel. 

José Guilherme de Souza – j. 07.06.2005 – DJU 01.07.2005 – RT 838/284). 

Nas lições de Sérgio Cavalieri, dano moral é “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (apud Carlos Roberto Gonçalves, 

Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550 – Grifo nosso). Embora tivera sofrido 

avarias em seu veículo em virtude da colisão, a situação fática deste caso 

sub judice não configura a existência de danos morais, já que se trata 

apenas de incômodo, desprazer, dissabor cotidiano incapaz de 

desequilibrar a normalidade psicológica do reclamante. Por consectário 

jurídico lógico, ante o acolhimento do pleito autoral, resta imperiosa a 

rejeição do pedido contraposto formulado pelo requerido. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela 

Requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 800,00 

(oitocentos reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigida monetariamente, 

pelo INPC, a partir da propositura da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n.º 

6.899/81), e acrescida de juros legais de 1% ao mês (art. 406 do NCC 

combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), desde a citação da ação (art. 

397 do NCC). Fixo em 2 (duas) URH´S os honorários da douta advogada 

dativa nomeada para defender os interesses do Requerido. Deixo de 

condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE VOLMAM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. 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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades e devido a esta irregularidade, foi apurado valor 

exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. A Requerida 

aponta que foram realizados os procedimentos corretos para apuração da 

irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, de acordo com 

a legislação pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a 

PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a 

INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece 

prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide versada 

nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde 

meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, 

não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 
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ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010801-54.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 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 C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora 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. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 
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dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005754-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ANA CELIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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. 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. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

MOISES GOMES (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME (REQUERIDO)

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO E ERRO MATERIAL na SENTENÇA 

que julgou improcedente sem resolução de mérito ante a ilegitimidade ativa. 

Os embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que houve 

erro material na referida sentença na indicação do documento de 

id.9293607 haja vista não existir na presente demanda. Ainda, verifico que 

a demanda fora julgada improcedente ante a ausência de endosso, 

contudo, ao analisar os autos verifico que em id: 12164226 fora 

colacionado aos autos as cártulas de cheques devidamente endossadas. 

“Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para 

fins de REFORMAR A SENTENÇA, nesse sentido, passo a análise do 

mérito de acordo com as provas desses autos: Fundamento. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos 

nos autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido 

sem endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, 
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as cártulas comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir que a presente 

demanda não merece prosperar, alegando a ilegitimidade ativa pois não há 

a presença de endosso em nome do requerente. Nessa seara, tenho que 

as alegações da parte requerida não merecem prosperar, seja porque não 

apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do autor, 

ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque os 

fatos narrados por si só não excluem a responsabilidade do requerido 

pelo adimplemento do débito. Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é 

titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, possui as 

seguintes características: literalidade, a obrigação encontra limites de 

acordo com o que está escrito no título; cartularidade, quem possui o título, 

ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela 

documentada; autonomia, que confere circulação ao título, pois fica 

desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das 

partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e abstração, onde 

os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de 

boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito 

possuem ritos próprios, que devem ser observados tanto pelo devedor, 

quanto pelo credor (20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª 

Turma Cível, julgado em 27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de 

acordo com o art. 906 do Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode 

o demandado opor ao portador do cheque as exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, salvo se o adquirente do título tiver 

agido de má-fé; no entanto, esta não restou comprovada nos presentes 

autos. Outrossim, em face da citada autonomia e cartularidade do cheque, 

não é necessária a declinação da causa debendi relativamente ao título 

prescrito para a sua cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que considera desnecessária a indicação da 

relação jurídica originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha 

sido proposta após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. 

Nesse sentido: REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse 

viés, tenho que o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 12.300,00. 

À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para condenar o 

requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e 

trezentos reais), corrigida monetariamente a partir do vencimento e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 

406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ETHIANE DE ALMEIDA VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, 

o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, 

não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 

20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é 

obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos 

termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo” (...) 

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência 

decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do 

pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta o 

Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de 

acolhimento do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir 

matéria já decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a 

executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011515-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA REGINA VALENTIM (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001415-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O P CARDOSO & CIA LTDA - EPP (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. 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 Cuida-se 

de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva o 

recebimento do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos 

nos autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido 

sem endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, 

as cártulas comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir que ofereceu 

proposta de acordo para efetuar o pagamento do débito e o Requerente 

não aceitou tal proposta. Nessa seara, tenho que as alegações da parte 

requerida não apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito 

do autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC, seja 

porque os fatos narrados por si só não excluem a responsabilidade do 

requerido pelo adimplemento do débito. Senão vejamos. Sabe-se que o 

cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, 

possui as seguintes características: literalidade, a obrigação encontra 

limites de acordo com o que está escrito no título; cartularidade, quem 

possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito 

nela documentada; autonomia, que confere circulação ao título, pois fica 

desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das 

partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e abstração, onde 

os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de 

boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito 

possuem ritos próprios, que devem ser observados tanto pelo devedor, 

quanto pelo credor (20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª 

Turma Cível, julgado em 27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de 

acordo com o art. 906 do Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode 

o demandado opor ao portador do cheque as exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, salvo se o adquirente do título tiver 

agido de má-fé; no entanto, esta não restou comprovada nos presentes 

autos. Outrossim, em face da citada autonomia e cartularidade do cheque, 

não é necessária a declinação da causa debendi relativamente ao título 

prescrito para a sua cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que considera desnecessária a indicação da 

relação jurídica originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha 

sido proposta após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. 

Nesse sentido: REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse 

viés, tenho que o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 622,00 

(seiscentos e vinte e dois reais). À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 

para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 622,00 

(seiscentos e vinte e dois reais), corrigida monetariamente a partir do 

vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da 

ação (artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005865-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM (ADVOGADO(A))

NILDA STUMPF ROYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR LINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON CONQUISTA VEÍCULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 
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assim dispõe: “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)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

EDINA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013170-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAL LUIZ DAL POZ (REQUERENTE)

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

A. C LEHMEN - 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: 1006582-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KATHLEEN EMANUELA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002141-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PENTECOSTAL DEUS AMOU O MUNDO (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 

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: 1002662-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011768-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANA SOUZA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANA SOUZA DA CUNHA 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 11741403) 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 11638221) 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. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 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, a parte Requerente ao distribuir à presente demanda não 

preencheu corretamente o campo “valor da causa”, eis que aparece 

zerado, apesar de, em sua petição inicial, ter atribuído à causa o valor de 

R$ 14.480,00 (quatorze mil e quatrocentos e oitenta reais). 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. 

Determino à Secretaria deste Juízo que RETIFIQUE a distribuição para 

inserir no campo valor da causa à importância de R$ 14.480,00 (quatorze 

mil e quatrocentos e oitenta reais), conforme atribuído na exordial. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005725-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE OLIVEIRA (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 MARCELO DE DEUS DA SILVA – ME em face de GUILHERME 

DE OLIVEIRA objetivando o pagamento da importância original de R$ 

449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) 

referente à prestação de serviços. 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 14164394) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 14253793). Acompanhada de sua petição 

inicial a parte Requerente fez prova da origem do débito trazendo aos 

autos (id nº 13518421) o comprovante de compra com a respectiva 

assinatura da parte Requerida. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte a importância original total de R$ 449,68 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento e com a incidência de juros legais a partir da citação e, via de 
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consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006573-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

viviana amancio filho (REQUERIDO)

JESSYCA MAYRA FRUETT DACROCE (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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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 a DESISTÊNCIA quanto à parte Requerida VIVIANA 

AMANCIO FILHO, julgando o feito EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, quanto a esta; bem como, 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. 

RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda para excluir deste a pessoa de 

VIVIANA AMANCIO FILHO. 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: 1002682-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 9503622. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem como 

arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Ante a tempestividade do Recurso Inominado (id nº 

10016008) interposto pela parte Requerente no id nº 9588241, RECEBO o 

RECURSO INOMINADO. 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. 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. Em observância ao 

efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos pela parte 

Requerida (art. 50 da Lei nº 9.099/95), o presente feito somente deverá 

ser remetido à instância recursal, após decorrido o prazo legal sem que a 

parte Requerida também tenha interposto Recurso Inominado, o que 

deverá ser certificado. Decorido o prazo supra sem apresentação de 

recurso inominado pela parte Requerida, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado; ao contrário, 

havendo tal interposição, certifique-se a tempestividade do mesmo e 

intime-se a parte Requerente para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012455-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012455-71.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELO MASSASHI MITSUE 

REQUERIDO: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME 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 

4714013 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 20 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013570-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

SYBELLE DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013570-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SYBELLE DE SOUSA PEREIRA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID. 
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14666040. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 20 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 202269 Nr: 4724-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ação Penal – Código Apolo 202269

Acusado: Otacilio Venancio

Vistos.

Restitua-se ao acusado o valor depositado à fl. 49, pago a título de fiança, 

o qual deverá ser intimado pessoalmente para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informe seus dados bancários e o seu CPF para a restituição do 

numerário.

Acaso não localizado, intime-se o acusado por edital e, transcorrido o 

prazo de 90 (noventa) d ias (CPP, art igo 122)  sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe.

Feitas as comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações cabíveis.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado constituído (fl. 62).

Cumpra-se.

 Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318418 Nr: 1945-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JÚNIOR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Ação Penal - Código Apolo 318418

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 71/76, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

A preliminar arguida pela defesa não merece acolhimento, pois em análise 

aos autos verifico a comprovação da materialidade do crime descrito na 

denúncia e indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, estando 

presente, assim, a justa causa para a persecução penal.

30 de abril de 2019, às 14h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intimem-se os Policiais Civis, comunicando-se o seu superior hierárquico.

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no mandado que 

deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 07 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 205257 Nr: 7190-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINIO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Ação Penal - Código Apolo 205257

Vistos.

Diante da não localização do acusado (fl. 64), decreto a sua revelia, nos 

termos do artigo 367, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 

2018, às 17 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se advogado constituído (fl. 49).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 304433 Nr: 11139-28.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEONARDO DE CASTRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 Vistos etc. 1) Diante da noticia trazida pela defesa, que comprova a 

impossibilidade do apenado se fazer presente nesta solenidade, redesigno 

a audiência admonitória para o dia 26 de setembro, p.f., às 15h45min, 

como nova data e horário para o ato e 2) Saíram intimados o Advogado e o 

Promotor de Justiça. Expeça-se mandado de intimação ao apenado. 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.: 331355 Nr: 10356-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANEI THOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 .4 - Desta forma, levando-se em consideração que o recurso de apelação 

foi interposto pela defesa, e diante do princípio da reformatio in pejus, 

salientando que o erro material é cognoscível a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, mantenho a condenação de proibição de manter ou de obter 

habilitação para dirigir veículo automotor PELO PERÍODO DE 02 MESES, tal 

qual imposta na sentença de fls. 18/20.5 - Passando adiante, a fim de que 

o reeducando possa entregar sua CNH, conforme preceitua o artigo 293, § 

1º, do Código Penal, bem como deliberar sobre o levantamento e 

transferência do valor da prestação pecuniária a ser destinado ao 
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Conselho da Comunidade local, designo audiência admonitória para o dia 

26 de Setembro de 2018, às 14 horas.6 - Cientifiquem-se o Ministério 

Público e a Defesa, bem como intime-se o reeducando para comparecer 

na solenidade.7 - Por fim, determino ao cartório:- oficiar ao COTRAN e ao 

DETRAN/MT, na forma do art. 295 do CTB informando-se a suspensão da 

habilitação para dirigir veículos automotores do reeducando pelo período 

de 02 (dois) meses.- encaminhar os autos à Contadoria Judicial para 

elaboração do cálculo de liquidação da pena de multa.Intimem-se. 

Cumpra-se.Sinop - MT, 11 de Julho de 2018.João Manoel Pereira Guerra 

Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322060 Nr: 4382-81.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, em cumprimento à decisão judicial, que intimo o advogado do 

réu para, em 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171150 Nr: 6219-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE SOUZA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do réu para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca do cálculo penal e demais documentos 

juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326327 Nr: 7259-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIO FONSECA FRANÇOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, em cumprimento à decisão judicial retro, procedo à juntada 

dos documentos, adiante, extraídos por cópias dos autos cod 321243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251412 Nr: 19024-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que REITERO a 

INTIMAÇÃO ao advogado MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB/MT 13.171, para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos cálculos 

juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326327 Nr: 7259-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIO FONSECA FRANÇOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de restituição de uma arma de fogo (revólver, calibre 

38, marca Taurus, número de série WJ159104), carregada com 06 (seis) 

munições intactas, formulado pelo policial militar Fabio Fonseca Françoso 

em 19.02.2018 (fls. 04/07), arguindo, em síntese, que a arma, apreendida 

por ocasião da prisão em flagrante de seu irmão Valdeir Santana 

Françoso (Ação Penal Pública Cód. 321243), "encontra-se acautelada em 

nome do ora Requerente, conforme se verifica pela Autorização de Carga 

Pessoal em anexo" [sic].

Não obstante, conforme ressaltado pelo Ministério Público (fls. 10/11) a 

arma pertence à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e não ao 

requerente.

Alem disso, as informações constantes do "relatório final referente à 

análise do aparelho celular apreendido com Valdeir Santana Françoso" 

(sic, fls. 104/164 dos autos principais), destoam das afirmações feitas 

pelo requerente na inicial.

Nessa situação, previamente à análise do pedido de restituição, junte-se a 

procuração e demais documentos constantes às fls. 54/63 dos autos 

principais (Cód. 321243), bem como cópia do relatório final referente à 

análise do aparelho celular apreendido com Valdeir Santana Françoso (fls. 

104/164).

Por ora, determino ao comandante do 3º Comando Regional da PM/MT, Cel. 

PM Valter Luiz Razera, em 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que 

de direito, remetendo-lhe cópia do sobredito relatório.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326174 Nr: 7152-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - 

OAB:23126/MT

 Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com fundamento 

no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 22.5.2018 (fls. 04/05), dando o denunciado Bruno 

Vinicius Lopes de Almeida como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

11.9.2018, às 16:45 horas.

Cite-se o réu, requisitando-o à direção do estabelecimento prisional em 

que se encontra, e intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o 

disposto nos artigos 221, § 2º, 370, § 4º, do CPP c.c. 661, II, 980, §§ 2º e 

4º e 1.686, II, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316602 Nr: 639-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGO DE SOUZA NEVES, 

RAFAEL COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que o recurso de apelação interposto pelo réu 

RAFAEL COLOMBO (fls. 108/113) é tempestivo. Ademais, considerando a 

juntada do mandado de intimação e certidão de fls. 132/135, onde o RÉU 

JEFERSON também manifesta o desejo de recorrer, INTIMO os advogados 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB/MT 16.355 e JULIO CESAR ESQUIVEL, 

OAB/MT 19.211 para, no prazo legal, apresentarem o devido recurso.

Vara Especializada da Infância e Juventude
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 277335 Nr: 14418-56.2016.811.0015

 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: RRDS, SMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDS, MLCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Intimação da parte autora e da parte requerida para que compareçam na 

secretaria desta Vara, munidos de seus documentos pessoais de 

identificação, para assinatura do termo de guarda compartilhada do menor.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 1819-90.2017.811.0002 – CÓDIGO 479591

INTIMAÇÃO DO DRA. GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS, OAB/MT 

N.º17.311, para que tome ciência que o processo n. º 

1819-90.2017.811.0002 – CÓDIGO 479591, da Segunda Vara de 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 891 A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 14/08/2018.

 

Processo n. º 6693-60.2013.811.0002 – CÓDIGO 310629

INTIMAÇÃO DO DR. EDNÉIA SILVANA GONÇALVES, OAB/MT N.º12.320, 

para que tome ciência que o processo n. º 6693-60.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 310629, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 1122, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 13/08/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006246-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAIMUNDA SELMA DA CUNHA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

JUAREZ ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

TELMA REGINA DA CUNHA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

JOAO DOMINGOS MARTINS (REQUERENTE)

RONAN JACKSON COSTA (ADVOGADO(A))

ZENILDA ALVES DA CUNHA E SILVA (REQUERENTE)

JOELMA ALVES RODRIGUES DA SILVA MATSUBARA (REQUERENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NILSON TOSHIHIRO MATSUBARA (REQUERENTE)

NELMA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006246-16.2017.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Certifico que, tendo em vista que 

as partes e inventariante compareceram nesta secretaria para assinatura 

do termo de renuncia, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

patrono do autor, para que, cumpra as demais determinações do r. 

despacho de id. 13907108, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373318 Nr: 21784-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/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 (um) 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.: 394463 Nr: 8061-36.2015.811.0002

 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: PNSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO BULHÕES 

LEITE - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a diligência do Oficial de Justiça (fls. 

154/155), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 404961 Nr: 13897-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMBBMZAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista diligência negativa ( fls.78/79). Intimo a parte 

Autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433325 Nr: 3009-25.2016.811.0002

 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: LBDS, GAS, PMS, JMMS, MMS, MDCDSC, DBDSF, RBDS, 

MBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que apenas o herdeiro José Milton Maciel Santana não outorgou 

procuração ao causídico que patrocina os demais herdeiros e viúva.

Importante frisar que o referido herdeiro fora citado às fls. 122.

Desta forma, seria o caso de reconhecer sua aceitação presumida da 

herança, contudo, como os demais herdeiros pugnaram pela sua intimação 

para se habilitar aos autos, decido:

I- Intime-se o herdeiro acima mencionado para que, se assim lhe aprouver, 
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habilite-se nos presentes autos, sob pena de seu silêncio ser considerado 

aceitação presumida.

II- Deverá a inventariante juntar aos autos as matrículas atualizadas dos 

imóveis inventariados. Prazo de 30 dias.

III- No mesmo prazo acima, deverá juntar movimentação atualizada dos 

autos 425026.

IV- Intime-se a Fazenda Pública.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 384865 Nr: 1959-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19.135, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro a pesquisa de bens via BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD.

II- Oficie-se à Receita Federal conforme solicitado às fls. 96/97.

III- Oficie-se aos Cartórios de Vila Velha/ES conforme requerido.

IV- Oficie-se ao Banco Itaú Unibanco S.A. para que informe os valores 

referentes ao PIC Capitalização devidamente atualizados.

V- Intime-se a inventariante para trazer aos autos certidão negativa de 

testamento emitida pela Anoreg, bem como as certidões das 03 esferas da 

Fazenda Pública, sendo a da Fazenda Pública Estadual emitida pela PGE.

VI- Defiro a cota ministerial de fls. 53, portanto, citem-se as pessoas 

mencionadas no item “a” do pedido.

VII- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 305813 Nr: 1539-61.2013.811.0002

 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: ARMANDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intimem-se os requerentes para informarem como serão levantados os 

valores apontados aos autos, demonstrando, inclusive, o montante 

destinado a cada um.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 344502 Nr: 11505-14.2014.811.0002

 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: ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

sobre o documento em anexo (CAGED), bem como sobre o 

prosseguimento do feito, informando o correto endereço para intimação do 

executado.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 341038 Nr: 8738-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPL, DRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GRÉGORY SOARES DA 

SILVA - OAB:18989, JOCELI KUHN - OAB:3913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, expedidos os Ofícios requisitando o endereço atualizado do 

Requerido, somente a empresa de Telefonia OI o respondeu indicando 

novo endereço (fls. 109/109vº), tendo as empresas VIVO e CLARO, 

recebido os Ofícios em 27/03/2018 e 28/03/2018, respectivamente, e até a 

presente data não responderam, conforme AR's juntados às fls. 108 e 

110.

Pelo exposto, em cumprimento ao item II, da r. decisão de fls. 101, 

impulsiono os autos para INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448942 Nr: 11364-24.2016.811.0002

 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: EAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimado do deferimento da suspensão do feito 

(fls. 55/56), em 06/02/2017 decorreu o prazo legal SEM NENHUMA 

MANIFESTAÇÃO.

Pelo exposto, em cumprimento ao Art. 1.209, § 2º, da CNGC, impulsiono os 

autos para intimação da parte Autora para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05(cinco)dias, sob pena de extinção (artigo 485, II, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282490 Nr: 1305-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA RODRIGUES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AQUINO PATRÍCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 Certifico que, em face do decurso do prazo do Requerido, impulsiono os 

autos COM INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (PROV. 56/2007 - CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 9132-64.2001.811.0002

 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: JANDIRA MENEGUELLO BERNDT, LAUNI MARIA BERDT 

TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Tendo em vista a existência de credores habilitados, bem como de uma 

herdeira, revogo o despacho de fls. 283 e determino a intimação da 

inventariante, pessoalmente e por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 05 dias, manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, 

prestando, inclusive, contas da venda dos imóveis cujo alvará fora 

deferido às fls. 180/181, sob pena de, assim não o fizer, incorrer no crime 

de apropriação indébita.

II- Decorrido o prazo acima sem eventual manifestação, determino a 
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intimação da herdeira e dos credores habilitados para que, no prazo de 05 

dias, para que manifestem seu interesse em assumir a inventariança, 

tendo em vista a desídia da inventariante nomeada.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301546 Nr: 22290-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAN, 

JANDIRA MENEGUELLO BERNDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adélia Cristina Medeiros 

Mendonça - OAB:13.340, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:4373-A, 

AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4384-B/MT, FLAVIA LUCIANE FRIGO 

- OAB:269.989/SP, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante, pessoalmente, e por meio do(s) seu(s) 

advogado(s), conforme requerido às fls. 101/102, para prestar contas da 

venda dos imóveis cujo alvará fora deferido às fls. 180/181.

II- Conste da intimação o prazo de 05 dias para resposta, bem como que o 

silêncio implicará em sua remoção do encargo e consequente nomeação 

de outro(a) inventariante.

III- Decorrido o prazo acima, sem manifestação, intime-se o credor destes 

autos para manifestar interesse em assumir a inventariança, no caso da 

herdeira a ser intimada nos autos de inventario não assumir o encargo.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445842 Nr: 9853-88.2016.811.0002

 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: JFCS, LDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 05 dias, se 

ainda há interesse no prosseguimento do presente feito, pois, com a 

nomeação do mesmo como inventariante, em tese, já seria suficiente para 

aceitação do juízo trabalhista.

II- Deverá informar se houve movimentação no juízo trabalhista após 

apresentação do termo de compromisso emitido por este juízo.

III- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004488-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. A. C. (AUTOR(A))

AUDREY MICHELLI CHAVES CALCAVARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALCANTARA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004488-02.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Núcleo de Prática Jurídica do 

Univag (Advogados da parte autora) e ao Representante do Ministério 

Público, para ciência da decisão de ID 14552480 e da certidão que 

designou audiência de ID 14826285. Várzea Grande/MT, 20 de agosto de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009076-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (ADVOGADO(A))

C. C. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009076-52.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias d~e 

andamento ao feito, Várzea Grande/MT, 20 de agosto de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006559-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (REQUERENTE)

A. L. S. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. F. D. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006559-40.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a autora, por seu Advogado, para trazer aos autos cópia 

da certidão de nascimento do filho. Mais. No que tange a partilha do bem 

imóvel, não consta nos autos qualquer documento (escritura pública) que 

comprove a sua existência. Com o aporte e manifestação, conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 369390 Nr: 18981-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, TIFFANY 

MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - OAB:15.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 initmar a parte reqeurida para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

aleagações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 219498 Nr: 15014-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCCeo-rPsmMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:15202-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 174/175, eis que o 

executado já foi citado (fls. 45).Dispõe o art. 528, § 1º, do CPC:

(...)Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a 

respeito de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato 

deve ser procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, 

para conta judicial.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 328227 Nr: 24553-74.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ZAMBONI SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES HERMINIO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 VISTOS etc.

O presente feito pertence à META 02 do CNJ, merecendo, portanto, 

celeridade em sua tramitação.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 207/208.

Avaliem-se os bens indicados às fls. 138 a 194 e 196 a 199, como 

determinado às fls. 200, as expensas do requerido.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 289939 Nr: 9496-50.2012.811.0002

 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: AHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLZS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 VISTOS etc.

O presente feito pertence à META 02 do CNJ, merecendo, portanto, 

celeridade em sua tramitação.

Intimem-se as partes, via Advogados, para manifestar acerca do acordo 

entre os envolvidos (fls. 323).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418636 Nr: 21345-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRODG, ILAPJ, VOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 No tocante a partilha de bens, JULGO PROCEDENTE o pedido constante 

da inicial, e, determino que os imóveis indicados naquela peça, às fls. 05, 

sejam partilhados na proporção de 50% para cada parte. O imóvel onde 

funcionou uma mercearia (fls. 60), Rua 31, Lote 04, mencionado na 

contestação e confirmado pela autora, deverá ser partilhado em 50% para 

cada parte. O imóvel localizado na Cohab Gilson de Barros, nesta cidade, 

é de propriedade exclusiva da autora, mesmo porque 100% financiada, 

com financiamento totalmente pago pela autora Sandra.O requerido deverá 

indenizar à requerente Sandra em metade obtido com a venda do imóvel 

situado na Rua 08, R$ 2.500,00, atualizados de 01/2014 até a data do 

pagamento.No tocante as demais cláusulas, quais sejam, guarda, direito 

de convivência e pensão alimentícia, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

acordo celebrado entre as partes (fls. 52).P. R. I.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Após o trânsito em julgado, lavre-se o 

termo de guarda unilateral dos filhos à mãe.Eventual discussão a respeito 

a guarda deverá se dar em ação própria.Na sequência, não havendo 

requerimento, arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 219498 Nr: 15014-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCCeo-rPsmMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:15202-A/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 autora através do seu advogado , 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte planilha atuali\ada do débito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 290667 Nr: 10286-34.2012.811.0002

 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: PAULA REGINA FERREIRA SILVA, JOÃO BOSCO DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GENÇALVES MELADO 

- OAB:8075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - OAB:13.291/O - 

MT, ROBERTO ANTONIO FACHHIN FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido constante da inicial, eis que não restou comprovada a união 

estável havida entre a requerente e o falecido. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos patronos da parte requerida, nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no § 2º, 

incisos I a IV do mesmo artigo, suspensa a cobrança em virtude do 

acolhimento do pedido de AJG (art. 11, da Lei 1.060/50).P. R. I.Transitada 

esta em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 17 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393486 Nr: 7493-20.2015.811.0002

 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: DALVA BEATRIZ DA SILVA TENUTES, DEBORA 

CRISPIANA SILVA TENUTES, RONEY SILVA TENUTES, ROBERTA DYANE 

SILVA TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - 

OAB:9.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 30/31.

Oficie-se, e, estando o valor disponível, deve ser depositado e vinculado a 

este processo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 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.: 407845 Nr: 15541-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - 

OAB:10.376-B, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN ALVES 

FERREIRA -UNIVAG - OAB:8777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, MICHELLE MARIE DE SOUZA - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 9439-A, UNIVAG - OAB:

 VISTOS etc.

Forme-se o segundo volume.

Intime-se a executada/genitora para cumprir o acordo entabulado pelas 

partes (fls.180), sob pena de execução.

Nada sendo requerido em 30 dias, arquive-se.

Ciência ao exequente.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 265287 Nr: 4413-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDR, MDR, PRISCILA CRISTIANI FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, Franciany Maria da Silva Alcantara - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS EVANDRO GIAROLA- 

DEFENSORIA PUBLICA PR - OAB:24892

 Assim sendo, diante do pagamento do débito alimentar, JULGO EXTINTO, 

POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Cancelo a restrição 

veicular (fls. 103).P. R. I.Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 

2º do mesmo artigo, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG a este 

(fls. 74).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 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.: 203472 Nr: 13686-32.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFNDC, MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, TULIO 

DE BARROS BOMFIM - OAB:332757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Ante o exposto, determino o abatimento dos débitos de IPTU não 

prescritos, anteriores à arrematação, no preço do bem (fls. 253), devendo 

o pagamento ocorrer pelo arrematante junto a Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande/MT.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande, 17 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.: 273883 Nr: 16750-11.2011.811.0002

 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: VANDERLEIA RAMOS DE ASSUNÇÃO MIRANDA LEITE, 

ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ACILIA RAMOS DE FIGUEIREDO, 

ANA DEOLINDA RAMOS ZOLOIZAKAERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, ROGERIO 

CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 VISTOS etc.

Intime-se a herdeira Ana Deolinda Ramos Zoloizakaero (fls. 114), para 

dizer do interesse no prosseguimento do feito, hipótese em que poderá 

ser nomeada Inventariante.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005871-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. B. (REQUERENTE)

R. D. R. C. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MADAHYTA DE NAZARE DOS SANTOS SILVA OAB - 045.351.773-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. W. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005871-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ALICE SILVA 

BRANDÃO REPRESENTANTE: MADAHYTA DE NAZARE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: RODRIGO WALLISON SANTOS BRANDAO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda, Convivência e 

Prestação Alimentícia com pedido liminar, interposta por MADAHYTA DE 

NAZARÉ DOS SANTOS SILVA, por si e representando a menor MARIA 

ALICE SILVA BRANDÃO, em face de RODRIGO WALLISON SANTOS 

BRANDÃO. Ressalta-se que a demanda fora ajuizada em São Luís-MA, 

todavia fora declinada para este Juízo, tendo em vista o novo endereço 

informado pela requerente no id. n. 14125293. Dito isso, acolho a 

competência declinada e recebo o feito no estado em que se encontra. 

Portanto, intime-se pessoalmente a requerente, para que no prazo de 30 

(trinta) dias, informe o endereço do requerido para viabilizar sua citação. 

Decorrido o termo, volva-me concluso.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005989-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. D. O. (REQUERENTE)

D. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. O. (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 

1005989-54.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 06/08/2018 (Id 14212058), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 15h30. Várzea Grande/MT, 20 de agosto de 

2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003034-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAINY MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDREIA ALVES RONDON (TESTEMUNHA)

JADSON FRANCISCO CALACA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MICHELA VENANCIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1003034-21.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 
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da juntada de procuração pela parte requerida. Outrossim, autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007 e cumprindo ordem judicial, 

impulsiono os autos às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem acerca das provas que pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 20 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 Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380577 Nr: 27165-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Klismahn Santos do Monte - 

OAB:20.902

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

As partes entabularam acordo, Processo nº. 1002185-15.2017.8.11.0002, 

Ação de Exoneração de Alimentos, que tramitou perante o Juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões, nesta comarca, para o fim de exonerar o 

executado da obrigação alimentar.

Assim, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência, formulado 

no Processo nº. 1002185-15.2017.8.11.0002, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 775, 

do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

Isento de custas (fls. 15).

Expeça-se alvará de soltura em favor do executado, se por outro motivo 

não estiver preso.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007113-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

ARIADNE BARROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007113-72.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ARIADNE BARROS DE ARAUJO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a suspensão da 

cobrança da fatura de energia elétrica UC n° 6/2094428-6; do período de 

fevereiro de 2018, no valor de R$ 808,98, (oitocentos e oito reais e 

noventa e oito centavos), recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor era 

possuidor da UC nº 6/2094428-6, e residia no local como locatário e sua 

energia tinha como média de 200 kwh, no valor de R$ 171,00, e no período 

de fevereiro de 2018, a fatura veio no valor exorbitante indicado na (Id. nº. 

14695013). O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, 

no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva elevar sem 

justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações constantes 

da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir 

a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, 

consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da verificação 

de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre 

esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre 

outras providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; Que as ENERGISA CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, parte ré providencie o cancelamento 

das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa 

referente aos valores indicados na ID. 14695013, em razão da discussão 

judicial quanto à validade de sua cobrança, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 500,00 reais. À vista da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 

334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 10/10/2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 
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contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007270-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA SILVA FONTOURA (REQUERENTE)

MAYARA RONDON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007270-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JAINE DA SILVA FONTOURA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede 

de tutela antecipada, alegando a autora que a ré notificou referente uma 

cobrança de uma linha telefônica, na qual afirma que teve a sua linha 

cancelada mesmo assim, a ré continua realizando cobrança e enviando 

notificação para inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplente, de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos 

cadastros do SPC e Serasa referente aos valores cobrados 

(ID.14764377), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 300,00 (trezentos reais). À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 10/10/2018, às 11:30 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ANDERSON TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005308-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IVANILDES LUZIA SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001911-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002948-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003420-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. F. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003420-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 546 de 630



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. F. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDCARLOS CEZARIO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440921 Nr: 7281-62.2016.811.0002

 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: FABIO DE SOUZA BRAGA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o seu não 

comparecimento à pericia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398848 Nr: 10711-56.2015.811.0002

 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: JÉSSICA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o seu não 

comparecimento à pericia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425656 Nr: 24959-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ELIAS DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13:30 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403492 Nr: 13164-24.2015.811.0002

 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: MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 01 de outubro de 2018, ás 13:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427250 Nr: 25791-60.2015.811.0002

 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: INDALECIO SEBASTIAO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o seu não comparecimento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403858 Nr: 13353-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI LUCIA DE MORAES CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:OAB/MT 7120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR A . KARASIAKI - 

OAB:OAB-MT 6448

 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$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 492366 Nr: 9473-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 Nos termos do artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO dos (as) 

advogados (as) das partes para manifestarem acerca da certidão do 

Senhor Oficial de Justiça de fl.118, sob pena de devolução da carta 

precatória caso permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias. Segue 

transcrita a certidão de fl.118: "MANDADO Nº 468553- INTIMAÇÃO - PROC 

CODIGO Nº 492366- Certifico que estive no Município de Nossa Senhora 

do Livramento, e após efetuar várias diligências, não localizei o imóvel 

descrito no mandado, a ser penhorado. Há necessidade da descrição das 
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confrontações da área. A Requerida deverá levar o Oficial de justiça até o 

imóvel para melhor localização e cabal cumprimento da determinação 

Judicial. Pelo exposto, não foi possível proceder a Penhora e a avalição do 

bem descrito no mandado. Dou Fé. BENEDITO PAES DE BARROS NETO."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429463 Nr: 507-16.2016.811.0002

 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: REBERT JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371474 Nr: 20559-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON PAULO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do tj.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007087-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVANI FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DERCI ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO MARIA STEFANELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1007087-74.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 24.194,88; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): DERCI ALVES MARTINS, SALVANI FERREIRA MARTINS Parte 

Ré: RÉU: VALDEMIRO MARIA STEFANELLO Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): RÉU: VALDEMIRO MARIA STEFANELLO FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO RÉU AUSENTE, INCERTO, DESCONHECIDO E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Os 

usucapientes são casados há 38 (trinta e oito) anos, e juntos no ano de 

1989 adquiriram o imóvel usucapiendo localizado à Rua Martins Afonso, 

casa 05, bairro Loteamento Industrial III , Várzea Grande/MT, CEP: 

78142-738, no qual pretendem usucapir. A área de posse pertence aos 

requerentes desde 1989, conforme documentos acostados em nome dos 

requerentes, o que comprova que os possuidores mantém a posse mansa 

e pacífica do imóvel usucapiendo há 29 (vinte e nove) anos. O imóvel 

usucapiendo não possuía edificação ou benfeitoria, apenas matos, 

resíduos de construção e li xo doméstico. E com muito labor os 

requerentes conseguiram construir o imóvel, onde moram. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito em Substituição Legal. OBSERVAÇÃO: O 

PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLIZADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO 

ÁTRIO DO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, 20 de agosto de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006922-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

AURINETE AUXILIADORA DA GUIA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006922-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AURINETE AUXILIADORA DA GUIA MARQUES REQUERIDO: 

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/10/2018, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007026-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007026-19.2018.8.11.0002. 
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AUTOR: AVERALDO PEREIRA SANTOS RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/10/2018, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299197 Nr: 19773-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Hiroshi Okajima 

e Vera Lúcia Lopes Okajima em desfavor de Aquiles Simão de Magalhães, 

ora ocupante do Lote 23 da Quadra 09, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

Devidamente citada, a parte requerida deixou de contestar a presente 

demanda, tendo sua revelia decretada na decisão de fl. 43.

Instada a se manifestar quanto as provas que ainda pretende produzir a 

parte autora requereu pela prova testemunhal à fl. 45.

No mais, não vislumbro, neste momento processual, nulidades a declarar 

nem irregularidades para sanar.

DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido: a comprovação da posse anterior da parte autora.

Defiro a produção de prova pugnada pela parte autora consistente na 

oitiva de testemunha.

Designo o dia 03 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol de 

testemunhas à fl. 45.

A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212194 Nr: 7694-56.2008.811.0002

 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: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Phelipe Santos Vilela - 

OAB:21.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.932

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412233 Nr: 17910-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ERNESTO HERDINA, CARMEM MARIA HERDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE MORAES, ANTONIO 

MINORELLO, FRENTE-, FUNDOS- SR. ANTONIO MINORELLI, LADO 

ESQUERDO- JOSÉ DIAS FERRAZ, LADO DIREITO- JARES DA SILVA 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:OAB/MT 4.903, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/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.: 318502 Nr: 14888-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TERESINHA MULLER KAULFUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERNANDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Certifico que muito embora tenha sido confeccionado o termo de penhora 

determinado, não foi retirado pela parte autora até a presente data, em 

sendo assim, encaminho estes autos com intimação ao autor para 

manifestar, providenciando o depósito da diligência para fins de intimar o 

executado, no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321851 Nr: 18270-35.2013.811.0002

 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: RIZARDO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRIELY DA SILVA BRITO BRASILEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DRIELY DA SILVA BRITO BRASILEIRA, 

CNPJ: 14967110000131. 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: RIZARDO DE SOUZA E SILVA MOVE AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUERES, MULTA CONTRATUAL E ENCARGOS EM 

DESFAVOR DE DRIELY DA SILVA BRITO BRASILEIRA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2013, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação da requerida. Pois bem. Considerando que as diversas 

tentativas de citação da requerida, restaram-se infrutíferas (certidões de 

fls. 30, 36, 43, 51), entendo que houve a comprovação do exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço da respectiva ré. De 

tal modo, não se obtendo êxito na localização da requerida nos endereços 

informados e constantes nos cadastros da receita (fls. 40), é possível a 

citação por edital nos termos do com artigo 257 do Código de Processo 

Civil.Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão que indeferiu o requerimento de citação por edital dos sócios da 

parte executada. 2 - Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas 

frustradas, tanto da empresa devedora como de seus sócios, sendo certo 

que o Oficial de Justiça certificou, em cada oportunidade, que os 

devedores seriam desconhecidos no local ou teriam encerrado suas 

atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no 

artigo 231 acima transcrito, não havendo porque não se proceder à 

citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 23/07/2013) (negritei)Deste modo, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

de acordo com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, 

do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 18 de agosto de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 255662 Nr: 13619-62.2010.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): zatix tecnologia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:OAB/SP 208099

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. MARCELA 

LEÃO SOARES, OAB-MT 7304-A, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

COMPROVANTE DE PREPARO (CUSTAS E TAXA) PARA A EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, ATRAVÉS 

DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJSP.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98088 Nr: 7386-88.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DO BELÉM KARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO NASCIMENTO GOMES, 

MANOEL GOMES COELHO, ARCHIMEDES MARINHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL GOMES COELHO, brasileiro(a), 

empresário. 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: ELISETE DO BELEM KARAN MOVE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C 

CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA EM DESFAVOR DE MANOEL 

GOMES COELHO

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que 

foram realizadas várias tentativas de citação do requerido Manoel Gomes 

Coelho e mesmo após pesquisa de endereço via Sistema Infojud restaram 

infrutíferas, conforme certidões de fls. 134; e 136.Sendo assim, DEFIRO o 

pedido de fls. 138, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

e DETERMINO a citação por edital do requerido Manoel Gomes Coelho, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o 

prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister 

se faz a designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao 

art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca 

para representar a parte requerida, devendo ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal.No mais, cumpra-se a 

decisão de fl. 131 e expeça-se Carta Precatória para citação do requerido 

Archimedes Marinho Neves, observando o endereço indicado à fl. 

80.Consigno que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

46).Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo 

incluso na META 2.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 18 de agosto de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268054 Nr: 14736-54.2011.811.0002

 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: MARTA JATCZAK, ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM 

TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DE TAL, 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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ESPOLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS MOVE AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA EM DESFAVOR DE JOÃO DE TAL

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

Oficial de Justiça em cumprimento da diligência descreveu adequadamente 

o lote reivindicado, informando que no local há uma cerca com arame, mas 

sem evidência de construções, logo, não se encontra abandonado.Sendo 

assim, considerando que o imóvel demonstra indícios do exercício de 

posse indireta e, tendo ocorrido várias tentativas frustradas de citação da 

parte requerida, faz-se pertinente o deferimento da citação por edital da 

pessoa indicada no polo passivo, motivo pelo qual defiro o pedido do autor 

para constar no polo passivo João de Tal.Outrossim, com fulcro no poder 

geral de cautela, determino que seja também citado por edital eventual 

ocupante do imóvel reivindicado, a fim de resguardar o direito do autor na 

hipótese de o lote estar na posse de terceiro alheio aos autos. DEFIRO o 

pedido de fls. 77, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

e DETERMINO a citação por edital do requerido João de Tal e/ou eventual 

terceiro que se encontre na posse do Lote 15 do Residencial São Carlos, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Promova-se a alteração 

da capa dos autos e registros do Sistema Apolo para constar no polo 

passivo João de Tal.Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se 

de processo incluso na META 2.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 18 de agosto de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 261704 Nr: 861-17.2011.811.0002

 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: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Róber César da Silva - 

OAB:4784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 Intimação ao requerido para manifestar, no prazo de cinco dias, sob pena 

de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270102 Nr: 9939-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA BUSSIERI BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FEITOSA, ELPIDIO LOPES 

DE OLIVEIRA FILHO, OZILIO PEREIRA LOIOLA, DORIVAL MATHEUS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS NO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS FORENSES DA UNIVAG - ADV. STELA CUNHA VELTER - 

OAB-MT 4984 - PARA, NO PRAZO LEGAL, INFORME O ENDEREÇO 

COMPLETO E ATUALIZADO DO REQUERIDO ELPÍDIO LOPES DE OLIVEIRA 

FILHO E DO CONFINANTE FABRICIO DA COSTA SILVA (FALTA O 

NÚMERO DA CASA DE AMBOS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397407 Nr: 9981-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI TENÓRIO DE ALBUQUERQUE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES JORGE, FRENTE, LADO 

ESQUERDO, LADO DIREITO- SR. ANTONIO, FUNDOS- SRA MARIA, LADO 

DIREITO - SRª MIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista que o não cumprimento do mandado de citação , 

conforme noticiado pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 95),, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação à parte autora para manifestar sobre a certidão de fls. 57, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Certifico ainda, que após expedir ofício em resposta ao documento de fls. 

91.NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337858 Nr: 6119-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO SCHWANKE, ILGA KUBLIK SCHWANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:OAB/MT 8.028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que a apelação interposta pela parte requerida em fls. 167/170, é 

tempestiva, sendo assim, encaminho o expediente para a intimar a parte 

autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399792 Nr: 11209-55.2015.811.0002

 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: EUGENIO RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Considerando o pedido de desarquivamento feito em petição de fls. 74, 

intimo a parte requerida para que, no prazo de cinco dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena dos autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407180 Nr: 15208-16.2015.811.0002

 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 RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Certifico que a manifestação da parte requerida manifestou 

tempestivamente, e ante o teor dessa manifestação, intimo a parte autora 

para mannifestar a respeito do informado em fls. 268/303, no prazo de dez 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389415 Nr: 4971-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A

 Certifico que a apelação interposta pela parte requerida em fls. 99/105, é 

tempestiva, sendo assim, encaminho o expediente para intimação da parte 

autora, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452384 Nr: 12953-51.2016.811.0002

 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: ALVANIR JOSE DELAZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que tendo em vista o pagamento voluntario da obrigação pelo 

credor conforme comprovante de fls. 128/131, intimo a parte autora para 

se manifestar a respeito do deposito voluntario, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490657 Nr: 8408-98.2017.811.0002

 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: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSNIVAL DIESEL - LTDA, HENRIQUE 

CAPRI PIRES DA SILVA, GUILHERME CAPRI PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB-MT 17147, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTE 

COMPROVANTE DO PREPARO (PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXA 

JUDICIÁRIA)REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA QUE SERÁ EXPEDIDA 

PARA A COMARCA DE SINOP-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 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): LUIZ CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada em fls. 64/86, é tempestiva, 

sendo assim encaminho o expediente para a publicação, a fim de intimar a 

parte autora para apresentar no prazo legal, impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310427 Nr: 6476-17.2013.811.0002

 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: LUIS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. HABILITADO 

NOS AUTOS - CLAUDISON RODRIGUES, OAB-MT 9901 - PARA 

COMPARECER NA ESCRIVANIA - PESSOALMENTE - NO DIA 30.8.2018, A 

PARTIR DAS 13H00, OPORTUNIDADE EM QUE SE INICIARÃO OS 

TRABALHOS PERICIAIS, EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO DE P. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445900 Nr: 9885-93.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA GRAÇA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA, MARIA 

PEDROTTI ZAMPIERI, ADRIANA ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETI - 

OAB:12.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYR DUARTE DE LUCENA 

RIBEIRO MAGALHAES - OAB:12843/O

 Certifico que a contestação juntada em fls. 15/18 é tempestiva, e 

considerando que o expediente de fls. 34, não ter sido encaminhado para 

imprenssa, certifico que encaminho novamente para a publicação o 

referido expediente, para intimar a parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212099 Nr: 7626-09.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZELSO SPANHOL, MOACIR JOSÉ SPANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIM AYACH NETO - 

OAB:5535/MS, JOÃO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - OAB:7169

 Certifico que considerando que a publicação da determinação de fls. 418, 

não foi encaminhada para o advogado constituido da parte requerida 

conforme petição de fls. 411/417, encaminho o expediente para nova 

publicação com a finalidade de intimar a parte requerida nos termos da 

decisão de fls. 418: Vistos etc. Diante da informação do descumprimento 

do acordo de fls. 398/400, e tendo o credor postulado pelo 

prosseguimento da execução (fls. 413/417, oportunizo primeiramente a 

parte requerida a se pronunciar acerca do referido pedido. Prazo: 10 dias. 

Com ou sem resposta, concluso para as deliberações pertinentes. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216112 Nr: 11499-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Intimação ao autor para retirar a certidão expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249190 Nr: 8707-22.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CUERDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. FERNANDO 

TOMAZ MENDES E PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JÚNIOR, OAB-MT 13783 

E 12007, RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAREM AOS 

AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379055 Nr: 26076-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MOREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte manifestou tempestivamente em relação a intimação 

de fls. 133, assim sendo, encaminho o expediente para intimar a parte 

autora para que comprove o recolhimento das diligências, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267957 Nr: 6701-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH NOVENIA DELANHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELONCIO CANDIDO DA SILVA, DIRCE 

SHIBA DA SILVA, LUIZ GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 7552-91.2004.811.0002

 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: FERNANDO CÉSAR CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6413, LUCIANO DE ARRUDA - 

OAB:9420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Intimação ao requerido para manifestar interesse no prosseguimento 

deste feito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342096 Nr: 9602-41.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344733 Nr: 11707-88.2014.811.0002

 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: JANETE FERREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico que ante o teor da petição de fls. 83/84, encmainho o expediente 

para manifestação da parte requerente, no prazo de dez dias, a respeito 

do pagamento voluntario da obrigação pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376226 Nr: 23920-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEILSON BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216954 Nr: 12356-63.2008.811.0002

 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: JUNIOR FERNANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação ao requerido para contrarrazoar o recurso de apelação adesivo 

fls.372/381, dentro do prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407690 Nr: 15472-33.2015.811.0002

 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: BENEDITA LUCIANA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268044 Nr: 15616-46.2011.811.0002

 AÇÃO: 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA

 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.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404490 Nr: 13625-93.2015.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI, VALMIRO 

TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON CARAMURU ALVES - 

OAB:11.921 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 Certifico que a contestação apresentada pelo embargado em fls. 

122/141,é tempestivo, sendo assim encaminho o expediente para a 

publicação intimando o embargante para impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 477547 Nr: 575-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 Certifico que considerando que a decisão de fls. 25 não ter sido publicada 

para parte requerida, encaminho o expediente para a publicação: Vistos, 

etc.

 Inicialmente, deixo de atribuir o efeito suspensivo pretendido, por não 

estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

bem como pelo fato de a execução não estar garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente, conforme previsão do §1º do artigo 919, do 

CPC.

Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, 

inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do NCPC, bem como 

consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir.

Defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399582 Nr: 11111-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO GONÇALVES CATARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR SOM E TAPEÇARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente, proposta por Itamar Som e Tapeçaria Ltda-Me em desfavor de 

Antero Gonçalves Catarino, ambos devidamente qualificados.

Instado a manifestar acerca da certidão de fls. 25, o causídico da parte 

autora quedou-se inerte (certidão de fls. 31).

 No seguimento, expediu-se intimação pessoal ao requerente, concedendo 

o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, contudo deixou transcorrer o prazo in albis.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte ao chamado da Justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Via de Consequência, por corolário logico, julgo extinto também os autos 

de embargos à execução em apenso (Id. 399582)

Condeno o exequente em custas e despesas processuais, bem assim os 

honorários advocatícios, que hora fixo em 20% no valor da causa. 

Entretanto, considerando que foi concedida a assistência judiciária ao 

autor, fica sobrestada a execução das verbas sucumbenciais enquanto 

permanecer a situação de pobreza ou "se dentro de cinco anos, a contar 

da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a 

obrigação ficará prescrita" (art. 12 da Lei 1.060/50).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.

P.I Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292153 Nr: 12330-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA CEDRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 271059 Nr: 12976-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CONFECÇÕES CORREIA 

BATISTA LTDA, ALEXANDER CORREA BATISTA, PEDRO ALBERTO 

CORREA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao autor para retirar a certidão confeccionada, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334143 Nr: 2720-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CARMELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 INTIMACÃO DA PARTE AUTORAP ARA COMPARECER NESTE JUIZO 

PARA FAZER A PERICIA NA DATA DE 30/05/2018 AS 14.00.HS . NADA 

MAIS

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 18436 Nr: 152-75.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO KLOSOSKI, TEREZA NORULINA KLOSOSKI, 

ANTONIO JOÃO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ARANTES PENTEADO, ESPOLIO DE 

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, ITACIR BRANDELERO, LÁZARO 

ROBERTO DE SOUZA, SILVIA RAMOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Roberto de Souza - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4198, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:5789

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. LÁZARO 

ROBERTO DE SOUZA, OAB-MT 4801-B, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTE 

AOS AUTOS PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO REFERENTE AOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 116209 Nr: 5411-94.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELA NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DOS SANTOS, VINÍCIUS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI - OAB:7307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios proposta por 

Daniela Nodari, em desfavor de Manoel Rubens dos Santos e Vinicius dos 

Santos, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que parte autora foi intimada para se 

manifestar, via DJE, a fim de comprovar o protocolo do termo de penhora e 

certidão referente à averbação no Cartório de Registro de Imóveis, 

entretanto quedou-se inerte (fls. 34).

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, contudo deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certificado às fls. 42.

Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte ao chamado da Justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Outrossim, determino que seja procedido o cancelamento da penhora 

sobre o imóvel de fls.31.

Sem Custas.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.

P.I Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340087 Nr: 8028-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAYRE SIMONE BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DE LIMA, UNIMED TRES 

LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Gazzotto Campos - 

OAB:OAB/MS 9.208, dilza conceição da silva - OAB:6517 MS, LUIZ 

PAULO DE CASTRO ARECO - OAB:11276

 Intimo às partes para que se manifestem no prazo de 15 dias sucessivos 

acerca do laudo pericial acostado aos autos nas fls. 377/379. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 85527 Nr: 7514-45.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielly Reis Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, JACQUELINE CATUNDA PINTO, FINANCIAL IMOBILIARIA S/A, 

FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:OAB-MT 6711, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, 

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - OAB:8962

 Certifico que a apelação interposta pelo requerente em fls. 381, é 

tempestiva, assim sendo, encmainho expediente para publicação com a 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288854 Nr: 8326-43.2012.811.0002

 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: EULALIA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTGLIA - 

OAB:216774

 Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410760 Nr: 17059-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308570 Nr: 4530-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, EXECUTIVA TUR LTDA EPP, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:123.731

 Intimar a parte executada para contrarrazoar os embragos de declaração, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308571 Nr: 4531-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, EXECUTIVA TUR LTDA EPP, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN KAROLINE DOS SANTOS - 

OAB:19023, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA ARRUDA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4914, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - 

OAB:4902/MT, KARINA RICHTER MODELLI - OAB:OAB/MT 8761

 Intimar a parte executada para contrarrazoar os embragos de declaração, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225561 Nr: 5712-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO -POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SÉRGIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Volpe Camargo advogados 

associados - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 Intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, a 

respeito da certidão negativa de fls. 160(v).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008622-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008622-72.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELIZABETE DA SILVA MACIEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando a juntada de 

novos documentos pela parte requerida nos Ids. 13935395 a 13935433, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a seu respeito. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001561-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO (ADVOGADO(A))

MARCELO MARTINS FEITOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

ELISANGELA PEREIRA DE PAULA (TESTEMUNHA)

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001561-63.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARCELO MARTINS FEITOSA RÉU: EDUARDO SILVA RAMOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos observo que a parte requerida não foi intimada 

para realizar o pagamento da obrigação firmada nos autos em virtude de 

se encontrar ausente no momento da entrega da correspondência, 

conforme se observa do Aviso de Recebimento juntado no id. 11328395. 

Dessa forma, indefiro o pedido de intimação por edital formulado no id. 

14138323 e no impulso determino que seja expedido mandado visando a 

intimação da parte requerida. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KILSON SILVA DE FREITAS (AUTOR(A))

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000703-95.2018.8.11.0002. AUTOR: KM 

MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP, KILSON SILVA DE 

FREITAS RÉU: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. A parte autora 

pretende seja o requerido compelido ao registro de um cheque no 

cadastro de cheques sem fundos do Bacen, alegando que foi dado baixa 

indevidamente, uma vez que a dívida continua pendente. Ainda, pretende a 

condenação da parte requerida em danos materiais e morais. Analisando 

detidamente os autos, tenho que não restou demonstrada a 

correspondência entre os fatos e a pretensão indenizatória, tampouco 

qual tutela pretende obter em face do requerido Joseph Moussi Malouff. 

Isso porque, considerando que a dívida é atribuída ao Sr. Joseph Moussi 

Malouff, deve a parte autora esclarecer por qual motivo pugna seja o 

banco requerido condenado ao seu pagamento. Outrossim, a despeito de 

pugnar pela inclusão de Joseph Moussi Malouff no polo passivo no Id. 

13567327, descurou de informar qual sua pretensão em relação a este, 

considerando que a presente demanda se trata de ação de indenização. 

Ademais, verifico que não há pedido final correspondente à tutela 

pugnada, uma vez que a parte autora limitou-se a formular pedido de tutela 

e, no mérito, pugnou pela condenação da parte requerida em danos 

materiais e morais, o que não é suficiente para salvaguardar sua 

pretensão, uma vez que os pedidos de tutela de urgência devem ter 

correspondência direta com os pedidos meritórios. O pedido antecipatório 

de uma tutela visa a satisfação imediata de um direito requerido em 

definitivo, razão pela qual há que existir uma correspondência direta entre 

a tutela jurídica requerida em definitivo na demanda e o pedido 

antecipatório de tutela. Assim, determino, venha a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, esclarecer qual sua pretensão em relação a ambos 

os requeridos, bem como indicar o pedido final que corresponda à tutela 

de urgência vindicada, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006727-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006727-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determinada a 

comprovação da hipossuficiência da parte autora ou o recolhimento das 

custas no Id. 14517199, a parte autora manifestou-se no Id. 14639479 

aduzindo que a presente demanda é um pedido de cumprimento provisório 

de medida cautelar, portanto, incidental à ação principal, onde recolheu as 

custas e taxas, de modo que nesta demanda não há necessidade de novo 

recolhimento. Não obstante os argumentos tecidos pela parte autora, 

tenho que melhor razão não lhe assiste, uma vez que a presente se trata 
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de ação autônoma, independente da alegada ação principal, a qual exige o 

recolhimento de custas no ato da distribuição nos termos do art.456 da 

CNGC/MT. Ademais, a Tabela “B” da Lei n. 7.603/01 estabelece o valor das 

custas em caso de execução de sentença, sendo certo o seu cabimento 

também em ações de execução provisória, considerando a similitude dos 

procedimentos, bem como que em eventual julgamento procedente a 

execução tornar-se-á definitiva. Assim, determino venha a parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, proceder aos recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000382-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000382-60.2018.8.11.0002. AUTOR: 

EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, médico perito, 

que poderá ser encontrado na Av. Dom Aquino, n. 355, bairro Dom 

Aquino, Cuiabá; Cep: 78.015-200; fone: 3624 9211, o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da 

prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008225-13.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: JOEL DA SILVA Vistos, etc. Venha a autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a não citação do 

requerido (Id. 14443843), informando novo endereço para sua citação 

e/ou requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004457-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))
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BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004457-79.2017.8.11.0002. AUTOR: 

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME, VARZEA GRANDE SHOPPING S.A 

RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, DAWSSS CONFECCOES LTDA - 

ME Vistos, etc. Venha a parte requerida, que apresentou reconvenção em 

face da empresa Dawasss Confecções Ltda., no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar quanto a sua não citação (Id. 14594167), informando 

novo endereço para sua citação e/ou requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

MERCEDES ZACARKIM BARAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos, 

etc. Deferida parcialmente a tutela de urgência no Id. 6031288 para que a 

parte requerida se abstivesse de proceder com a inclusão do nome da 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos 

cheques n. 000132 e 000133, a autora compareceu aos autos nos Ids. 

7976539 e 14425127, aduzindo ter a requerida descumprido a 

determinação emanada por este juízo, uma vez que efetuou protesto em 

seu nome. Assim, pugna pela majoração da multa e exclusão do seu nome 

do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, SERASA e órgãos congêneres. 

No Id. 10632024 a requerida manifestou-se, afirmando que nunca inseriu o 

nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, mas quando da sua 

inadimplência protestou os cheques em Cartório. Ressalta que a autora 

possui inscrição nos referidos órgãos por dívida diversa, de modo que os 

protestos dos cheques inadimplidos em nada alteram a condição de mau 

pagadora da autora. Pois bem. Analisando os documentos apresentados 

pela autora nos Ids. 7977582 e 14425138, observo que não houve a 

inclusão do seu nome em um dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA/SCPC) em relação à dívida sub judice, não sendo cabível a 

majoração da multa pelo descumprimento da decisão. Não obstante, certo 

que a requerida procedeu com o protesto dos cheques perante o Cartório 

competente, o que evidentemente causa prejuízos à autora, considerando 

que a dívida oriunda das referidas cártulas está em discussão nesta lide. 

Assim, tenho que a medida que melhor se amolda ao caso é a suspensão 

dos referidos protestos, até a solução da demanda, quando será 

analisada a sua legalidade. Desse modo, com fundamento no poder de 

urgência do magistrado, lastreado no art. 297 do CPC, segundo o qual o 

magistrado pode determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória, estendo os efeitos da tutela deferida no Id. 

6031288 para os referidos protestos, pelo que determino seja expedido 

ofício ao Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande/MT para, em 48 

(quarenta e oito) horas, sustar eventuais protestos levados a efeito pela 

requerida em desfavor da requerente, bem como suspender 

provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já tenham 

sido lavrados e registrados, no que tange à dívida ora questionada, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob as penalidades legais. Outrossim, 

determino que a requerida se abstenha de proceder com novas restrições 

em nome da autora, em relação à dívida sub judice, até ulterior deliberação 

deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 

(vinte) dias-multa. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nos autos. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002825-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME (EMBARGANTE)

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM (ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 

(EMBARGADO)

Outros Interessados:

MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA OAB - 534.995.221-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002825-52.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME EMBARGADO: ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. No id. 14331255 

a embargante juntou aos autos cópia da petição de id. 14482962 que já foi 

analisada por este juízo nos autos nº. 1003505-37.2016.8.11.0002. 

Portanto, considerando que a demanda já se encontra sentenciada 

determino que arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007585-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERIDO)

JULIANA CORREA LINHARES (ADVOGADO(A))

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007585-10.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROMILDA ALVES COSTA ELLER REQUERIDO: GERALDO JOAO DA 

COSTA, CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ausência de interesse processual A parte requerida afirma que a autora 

carece de interesse processual, uma vez que ajuizou a presente demanda 

“como se nunca existisse alugueis contratados e como se nunca as 

partes compuseram neste sentido”, ao passo que existe entre as partes, 

desde janeiro/2008, um contrato de locação do imóvel de onde a autora 

vem recebendo regularmente os alugueis. Assim, afirma que se existe um 

contrato de locação não há necessidade da propositura de uma ação para 

arbitramento de alugueis, requerendo o reconhecimento da preliminar de 

carência da ação. O interesse processual ou interesse de agir refere-se à 

utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, de 

onde surge a necessidade da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). Com efeito, o contrato de locação firmado entre 

as partes, com início em janeiro/2008, tinha prazo determinado pelo 

período de 03 (três) anos (Id. 10912042), assim, considerando o fim do 

contrato, não há que se falar na inviabilidade da propositura de ação para 

arbitramento de novo aluguel, uma vez que a locação persiste e é fato 

incontroverso na demanda. Assim, rejeito a preliminar. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, tenho que 
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o ponto controvertido deve ser o justo valor do aluguel, referente a 50% 

do imóvel descrito nos autos. Das provas Assim, ante a controvérsia 

instalada, defiro a produção de prova técnica postulada pela autora (Id. 

13701905). Para tanto, nomeio como perito o corretor de imóveis Luiz 

Artur de Oliveira Ribeiro, inscrito no CRECI 5818 e CNAI 010115, que 

poderá ser encontrado na Rua Sinjão Curvo, n. 209, Bairro Santa Rosa, 

Cuiabá-MT, telefone: 65 99918 7380, e-mail: lulucaribeiro@hotmail.com, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 dias 

deverá informar o valor dos honorários que entende devido (art. 465, § 2º, 

inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º, 

CPC). Fixados os honorários, intime-se a parte autora para depositar o seu 

valor integral (art. 95, do CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Venham as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000264-21.2017.8.11.0002
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000264-21.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 
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e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da 

prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 

(cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% 

(cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000873-67.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da inclusão da Seguradora 

Líder no Polo Passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora 

requerida, de que se faz necessária a inclusão 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. Da ausência de requerimento administrativo e da 

comprovação de entrega da documentação Aduz a seguradora requerida 

que a parte autora não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 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. 11827712. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou os documentos citados pela 

parte requerida, conforme ids. 11659570, 11659732 e 11659654. Portanto, 

rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a 

preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de 

documento desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção 

de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 
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POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório 

anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 

30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (um mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001128-59.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A Vistos, etc. Determinada a produção de prova pericial (Id. 13876540) 

e o recolhimento dos honorários periciais (Id. 14409546), a parte requerida 

pugna por meio do Id. 14726347 pela “disponibilização dos dados 

bancários, a fim de que seja realizado o depósito dos honorários periciais 

arbitrados”. Com efeito, é sabido que os depósitos judiciais a serem feitos 

em processos em trâmite no âmbito da Justiça Estadual são efetuados por 

meio da emissão de guias no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Dessa forma, descabe a este juízo fornecer dados bancários 

para realização de depósito, uma vez que cabe ao advogado postulante 

proceder com a emissão da guia de pagamento do valor determinado nos 

autos. A fim de elucidar, registro que a referida guia é disponibilizada no 

item “emissão de guia pública” no seguinte link online: < 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp>. Posto isso, determino, 

novamente, que a requerida realize o depósito dos HONORÁRIOS, no 

prazo derradeiro de 10 (dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório 

ao exercício da jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, 

§2º do CPC. No mais, ficam mantidas as demais determinações de Id. 

14409546. Efetuado o depósito e apresentado o contrato original pela 

parte requerida, dê-se início à perícia, cumprindo-se integralmente a 

decisão de Id. 13876540. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004835-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARRETO ALVES COSTA FREITAS (ADVOGADO(A))
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SONIA APARECIDA ANTUNES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004835-98.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SONIA APARECIDA ANTUNES COSTA REQUERIDO: JUNIO CESAR 

MOREIRA Vistos. Considerando que a finalidade da carta precatória é a 

citação da parte requerida, que não foi localizada para ser citada nesta 

comarca, motivo porque a parte autora informou novo endereço no Id. 

14665430, o qual é localizado na comarca de Cuiabá/MT, e diante do 

caráter itinerante da missiva, determino a remessa dos autos ao Juízo da 

comarca de Cuiabá/MT, para cumprimento da diligência. Oficie-se ao juízo 

de origem informando acerca da remessa. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004634-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ADAILTON MACIEL DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004634-77.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ADAILTON MACIEL DE JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Compulsando os autos observo que o requerido 

realizou o depósito do valor de R$ 4.790,79, conforme se observa no id. 

14718169. Dessa forma, venha à parte requerente manifestar, no prazo 

legal, salientando, desde já, que o silêncio importará em concordância 

tácita quanto ao pagamento retro mencionado acarretando a consequente 

extinção definitiva da demanda. Decorrido o prazo, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO (ADVOGADO(A))

ROSILANE MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Fazenda publica municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Antônio (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIONILE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

VICENTE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

José (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-94.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ANDERSON DOS SANTOS, ROSILANE MENDES DOS SANTOS RÉU: 

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos, etc. Considerando a 

alegada necessidade de alteração da localização do imóvel usucapiendo, 

conforme consignado no Id. 14361779, defiro em parte o pugnado pela 

parte autora, apenas para conceder o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntada da matrícula atualizado do imóvel, a fim de verificar a eventual 

necessidade de substituição do polo passivo. Outrossim, determino que a 

parte autora, em igual prazo, aporte memorial descritivo e planta do imóvel, 

bem como indique seus confinantes, no caso de inconsistência com os 

dados apresentados com a exordial. Oportunamente, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002635-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (RÉU)

V. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

TATIANE RIBEIRO FERRAZ (CONFINANTES)

DEUZILIA PEREIRA OLIVEIRA (CONFINANTES)

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002635-21.2018.8.11.0002. AUTOR: 

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA 

BARROS DA SILVA Vistos. Diante da não citação da confinante Tatiane 

Ribeiro Ferraz (Id. 14141904), a parte autora pugna pela sua citação via 

edital. Dispõe a Súmula 391 do STF que “o confinante certo deve ser 

citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”, sendo certo que o 

confinante na ação de usucapião pode ser o proprietário ou o possuidor 

do imóvel lindeiro ao usucapiendo. A propósito o Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 952.125/MG, afirmou ser 

desnecessária a comprovação de título de propriedade referente aos 

imóveis confinantes: A determinação do art. 942 do CPC, diz respeito à 

citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

bem como dos confinantes, não se exigindo a juntada de certidão do 

Cartório de Registros de Imóveis relativamente a cada um dos 

confrontantes, até porque as confrontações, como parte da descrição do 

bem, incluem-se no registro do imóvel usucapiendo. Assim, considerando 

que o Sr. Oficial de Justiça certificou que no respectivo imóvel lindeiro 

reside a Sra. Ivone Terezinha Ribeiro Francez (Id. 14141904), portanto, 

atual possuidora do bem, cabível a sua citação para manifestar eventual 

interesse na lide. Deste modo, antes do deferimento de eventual citação 

editalícia, determino, renove-se o ato de citação, devendo este ser 

direcionado ao atual possuidor/proprietário do bem localizado no lado 

direito do imóvel usucapiendo. Restando infrutífera a referida tentativa de 

citação, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se 

conforme Id. 13099191. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009103-35.2017.8.11.0002. AUTOR: 

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pugnado pelo requerido, e concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão proferida no Id. 

14760083. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

HR ALVES & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004472-48.2017.8.11.0002. AUTOR(A): HR 

ALVES & CIA LTDA - EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Atento ao exercício do contraditório, diante da juntada de novos 

documentos pela parte requerida nos Ids. 11373120 a 11373127, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a seu respeito. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007403-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISOSTOMO DA COSTA (REQUERENTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007403-87.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANA CRISOSTOMO DA COSTA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente proposto por Ana 

Crisostomo da Costa em face de Banco Itaú S/A, pretendendo a exibição 

dos documentos descritos na exordial. Analisando os autos verifico que a 

parte autora propôs medida cautelar antecedente, ao passo que 

fundamentou sua pretensão na tutela antecipada antecedente, visando 

medida que possui procedimento próprio, qual seja, a produção antecipada 

de provas. Com efeito, a nova sistemática processual deixou de prever a 

possibilidade de ação cautelar autônoma de exibição de documentos, 

sendo certo que a pretensão de exibição somente é cabível na hipótese 

de já haver demanda proposta, caso contrário deve a parte valer-se da 

medida de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do 

CPC/2015. Sobre o assunto lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero[1]: “Os arts. 396-404, CPC, 

tratam da exibição de documento ou coisa dirigida contra particulares e 

pressupõem processo em curso. (...) Se a exibição deve ser anterior à 

instauração do processo (“preparatória”), então o assunto é regido pelos 

arts. 381-383, CPC” “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O 

sistema processual civil vigente não mais disciplina o procedimento 

autônomo de exibição de documentos. Pedido que deve ser deduzido 

incidentalmente, na lide principal. Arbitramento de honorários em sede 

recursal, em favor do réu, citado nos termos do art. 331 do CPC/2015. 

Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070427588, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 12/12/2016) 

Nesse esteio, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar 

a pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novo Código de 

Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 421.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007400-35.2018.8.11.0002. AUTOR: MARA 

CLEIDE ADRIANO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora pretende em 

sede de tutela de urgência que a requerida suspenda a exigibilidade da 

cobrança de consumo de energia, uma vez que considera indevida a 

fatura relativa ao mês de junho/2018, todavia, descurou de carrear nos 

autos a referida fatura, documento indispensável para o processamento 

da demanda, a teor do disposto no art. 320 do CPC/2015. Destarte, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

com a emenda da inicial, juntando nos autos a fatura que pretende discutir 

na presente lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007285-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCIO AFONCO CUIM (AUTOR(A))

LAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA NUNES PINTO (RÉU)

NILTON JOSE DE PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007285-14.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCIO AFONCO CUIM, LAURA MARIA DA SILVA RÉU: NILTON JOSE DE 

PINHO, CLEUSA NUNES PINTO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

observo que os requerentes deixaram de carrear aos autos declaração 

de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha aos requerentes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001884-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO (AUTOR(A))

ERMES LANDO (AUTOR(A))

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (RÉU)

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 14838038 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005095-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 14838008 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLENE LEANDRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (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 

14828169, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LINS MANGOLIN (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (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 

14840214, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (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 

14840478, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006580-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VILAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 19/09/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato

Expediente

 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.: 353639 Nr: 18450-17.2014.811.0002

 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-MT - FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 451673 Nr: 12591-49.2016.811.0002

 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): DAVSON BARBOSA RONDON, LAURA 

GONÇALVES DO NASCIMENTO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 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.: 503088 Nr: 15370-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OZIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 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.: 229414 Nr: 9536-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTHENON JÓIAS ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COELHO DOS SANTOS, 

AZKAR COELHO SEGURANÇA ELETRÔNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MARCOS GATTASS - OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12809 Nr: 119-32.1987.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMOPIL - COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/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 Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 1860-48.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 230.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285174 Nr: 4236-89.2012.811.0002

 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: EVADS, IVANA ALVES EVANGELISTA, MÁRIO MÁRCIO 

MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA - SOCIEDADE 

HOSPITALAR CUIABANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 10.139, MARICLEI EDUARDO CINTRA - OAB:10139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-OAB-MT, 

DANIEL HERANI LOPES - OAB:143950

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por consequência, em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerente, com 

fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

sendo, porém inexigíveis enquanto perdurar a situação de pobreza da 

parte autora.Transitada em julgado, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, mediante as anotações de estilo e as cautelas de praxe.P.I. 

Cumpra-seVárzea Grande-MT, 17 de agosto de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442938 Nr: 8312-20.2016.811.0002

 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: JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de fl. 102, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334635 Nr: 3161-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283765 Nr: 2694-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL GENASIO VIANA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448800 Nr: 11302-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNADS, RAQUEL ANASTACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que já decorreu o prazo pretendido à fl. 75, impulsiono os presentes autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253422 Nr: 12223-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO MADECENTER DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que compareça a esta 

Secretaria e promova a retirada da certidão de crédito expedida nos 

termos da decisão retro, devendo, após a habilitação do crédito, 

comunicar este Juízo a respeito.
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Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351673 Nr: 17075-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA EGIDIA UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que compareça a esta 

Secretaria e promova a retirada da certidão de crédito expedida nos 

termos da decisão retro, devendo, após a habilitação do crédito, 

comunicar este Juízo a respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 246101 Nr: 6387-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA CARDOSO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDIMILA PAULA PEREIRA - 

OAB:MT 14.803

 Vistos, etc.

Kátia Cardoso Leandro promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de União Transportes e Turismo Ltda., 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 compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 5.649,82 (fl. 177), referente ao pagamento de 

30% da débito, bem como pugnou pelo parcelamento do débito em 06 

(seis) parcelas mensais (176).

A exequente às fls. 178/179 manifestou concordância quanto o 

parcelamento do débito.

Em seguida a executada realizou o depósito das demais parcelas (fls. 

184/185, 188/189, 197/198, 200/201, 203/204, 207/208 e 210/2011).

À fl. 214 a exequente informou ter recebido o valor integral do débito 

exequendo.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados em juízo pela executada serviram para 

adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333964 Nr: 2534-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI IRENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Valdeci Ireno da Silva em 

desfavor Banco Bradescard S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 9.219,99 (fl.57v).

Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo (fl. 59).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 57v.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431921 Nr: 2096-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Edival Cristo em 

desfavor de Porto Seguro S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, sendo que em 

seguida a parte executada realizou o pagamento parcial do débito através 

do depósito judicial do valor de R$ 14.311,19 às fls. 74/75.

Às fls. 78/80 a parte exequente requereu a intimação da executada para 

efetuar o pagamento do saldo remanescente.

Devidamente intimada a executada realizou o depósito da quantia de R$ 

3.406,19 às fls. 95/96.

À fl. 98 o exequente requereu a expedição de alvará em seu favor.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados em juízo às fls. 74/75 e 95/96 serviram para 

adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311665 Nr: 7744-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERVAN FERREIRA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Rodervan Ferreira Frota em 

desfavor Claro Americel S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 23.638,31 (fl. 405).

 Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor para (fl. 420/421).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 405.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 268607 Nr: 13704-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Itaú XI Seguros Corporativos S/A propôs o presente execução de título 

extrajudicial em desfavor de Santos & Ramires dos Santos Ltda., visando 

o recebimento da quantia descrita nos autos devidamente atualizado.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 125). Em seguida foi 

realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta também restou frustrada em razão da 

autora não ser localizada no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 127v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222121 Nr: 2348-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLENE GOMES FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451665 Nr: 12583-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE JESUS POMPEU JUNIOR, 

WALDIRENE ROSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17680

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes celebraram acordo às fls. 

141/143 o qual foi homologado com a consequente suspensão do 

cumprimento de sentença até o integral cumprimento do pacto (fl. 145). No 

entanto, a parte exequente informou o descumprimento do acordo pela 

parte executada, razão pela qual o processo deverá retomar o seu curso 

normal a teor do art. 922, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, venha à parte executada realizar o pagamento do débito 

indicado à fl. 164, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo sem o pagamento venha o exequente manifestar 

requerendo que entender de direito para o deslinde útil do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar planilha atualizada do débito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436881 Nr: 5079-15.2016.811.0002

 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: AUTO ELETRICA TRES FRONTEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA-MONACO 

DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petição da segunda requerida pugnando que este juízo 

esclareça por qual motivo somente a preliminar de incompetência relativa 

não foi apreciada (fl. 190).

Pois bem, diferentemente do alegado pela segunda requerida este juízo 

apreciou todas as preliminares arguidas em contestação, sendo que a 
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referida preliminar de eleição de foro foi objeto de análise na decisão de fl. 

181/18-v, sendo ela rejeitada e, por conseguinte fixado a competência 

deste juízo para apreciação da demanda, conforme restou também 

consignado na decisão de fls. 186/187.

Outrossim, considerando que o Sr. Perito apresentou proposta de 

honorários à fl. 189, venham as partes se manifestar sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) cias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 16 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 415029 Nr: 19343-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MAGALHÃES ARRUDA PEROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de 

um ato ilícito ocorrido em 18/11/2013, logo evidente que o crédito 

constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, de sorte que compete a parte autora promover a habilitação 

retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do 

art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. 

Ademais, este juízo não possui mais competência para a prática de atos 

expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional. Sendo assim, autorizo desde já a expedição de certidão 

de crédito em favor da parte autora, bem como determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 16 de 

agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 967-28.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCELO MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petição do exequente requerendo a suspensão do feito 

em virtude do executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III, 

do CPC), porém da análise dos autos observo que sequer foram 

realizadas tentativas de penhora de eventuais bens de propriedade do 

executado, pois até o presente momento o executado não foi citado, 

conforme já mencionado na decisão de fl. 152.

Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão e determino novamente que 

o exequente, em 05 (cinco) dias, manifeste se possui interesse no 

prosseguimento do feito.

Caso positivo deverá manifestar se possui interesse na citação do 

executado via edital ou indique nos autos o atual endereço do devedor 

para que seja realizada a sua citação.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 16 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321559 Nr: 17966-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAILON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE 

VEICULOS, MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSORIOS LT, BV FINANCEIRA 

S. A. CRED. FINAN. E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15687-A, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO 

BEVERVANCO JUNIOR - OAB:42277

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Bailon Rodrigues dos 

Santos em desfavor BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 151/152 e requereram a 

homologação do pacto com a consequente extinção do feito.

A executada à fl. 155 a comprovou o cumprimento do pacto.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

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 o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, pelo que resolvo o mérito o 

processo, na forma da lei (CPC– II, art. 924).

 Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448579 Nr: 11195-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:MT 12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON JOSÉ ANDERSEN 

BALLÃO - OAB:8.351

 Vistos, etc.

João de Freitas Novais II promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Teledata Informações & Tecnologia S/A, visando recebimento 

da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

1.017,17 (fl. 297v), ao passo que o exequente manifestou concordância 

dom o valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (fl. 300).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 297v serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 330926 Nr: 27210-86.2013.811.0002

 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: EDSON HENRIQUE DOS REIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA 

COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG, RODRIGO DE CASTRO 

GOMES - OAB:13973/DF

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de restituição c/c danos morais e tutela inaudita altera 

pars movida por EDSON HENRIQUE DOS REIS FILHO em desfavor MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E FÁCIL CONSULTORIA 

IMOBILIÁRIA.

 Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu 

aos autos e informou o depósito do valor de R$ 690,07 (fl. 213).

 Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor para (fl. 245).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 213.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 16 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407012 Nr: 15136-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 13924-E, BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Paulo Fernandes da Silva promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de Energisa S/A, visando recebimento da quantia imposta r. 

sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

15.984,82 (fl. 179), ao passo que o exequente manifestou concordância 

dom o valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (fl. 181).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 179 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 266848 Nr: 8206-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HINA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO CONTR E TRANSP E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Hina Comércio de Peças e Serviços Hidráulicos Ltda. propôs a presente 

execução de título extrajudicial em desfavor de Contato Contr. e Transp. e 

Logística Ltda., visando o recebimento da quantia descrita nos autos 

devidamente atualizada.

O exequente foi devidamente intimado via DJE para dar prosseguimento ao 

feito, porém nada manifestou (fl. 204). Em seguida, a parte exequente foi 

intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (fl. 207v), porém novamente permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 3264-03.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

José Batista Filho propôs o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Femar Comércio e Representações Ltda., visando o 

recebimento da quantia descrita nos autos devidamente atualizada.

O exequente foi devidamente intimado via DJE para dar prosseguimento ao 

feito, porém nada manifestou (fl. 135). Em seguida, a parte exequente foi 

intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (fl. 138), porém novamente permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.
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O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela parte exequente. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388698 Nr: 4548-60.2015.811.0002

 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: COM. DE UTIL. MULTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA CADERNOS IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:5.008, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE PALMA PETINATI - 

OAB:234.618

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Com. de Utilidade Multi. Ltda. - ME e no polo passivo 

Maxima Cadernos Ind. E Com. Ltda.

Intime-se a parte Maxima Cadernos Ind. E Com. Ltda através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 142 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378600 Nr: 25760-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CORREIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17.688/MT, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8312 A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Ricardo correia de Araújo e no polo passivo Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.

Intime-se a parte Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor 

Company Brasil Ltda. através de seus patronos via DJE, para cumprimento 

da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 269/272 no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, preclusa esta, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor depositado nos autos à fl. 274.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449609 Nr: 11694-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI GOMES DE SOUZA SILVA, JOVANY BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ÁLVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:74659

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Ivani Gomes de Souza Silva e no polo passivo Postal 

Saúde Caixa de Assistência e Saúde aos Empregados dos Correios.

Intime-se a parte Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde aos 

Empregados dos Correios através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 150 no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305170 Nr: 826-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:MT 16.846/A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Benedito Canuto da Silva e no polo passivo Claro S/A.

Intime-se a parte Claro S/A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 366 no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 15 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296418 Nr: 16732-53.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, NICOLE MARQUES MARIANI - 

OAB:14734/B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Claro S/A e no polo passivo Francisco Douglas da Silva 

Oliveira.

Intime-se a parte Francisco Douglas da Silva Oliveira através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 135 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 16 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 279744 Nr: 23566-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Custa pela exequente. Sem condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidadeOutrossim, oficie-se ao juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca informando a impossibilidade de transferência de eventuais 

valores depositados em juízo em favor do exequente para a ação nº 

15541-43.2013.811.0002 (código 319135), tendo em vista que o valor 

depositado à fl. 203v foi liberado em favor do exequente em 10/05/2016 

(fl. 232), ou seja, antes da penhora nos rostos dos autos ter sido 

efetivada (fl. 214). Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, 

autorizo a expedição de certidão de crédito em favor do credor.Transitada 

em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007614-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007614-60.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: MANOEL 

QUINTINO PEDROSO Vistos etc. Aportou aos autos pedido da exequente 

requerendo que fosse realizada pesquisa de declarações de imposto de 

renda, declaração de operações imobiliárias, declaração de imposto 

territorial rural junto a Receita Federal nos últimos 05 anos e o lançamento 

de restrição através do Sistema Renajud em eventuais veículos de 

propriedade da executada (id. 14212064). Dessa forma, realizei pesquisa 

junto ao sistema Renajud e verifiquei a existência de apenas um veículo 

registrado em nome da parte executada, sendo este objeto de Alienação 

Fiduciária, conforme se observa dos extratos em anexos. Deste modo, 

imperioso o indeferimento do pedido de restrição do aludido veículo, à vista 

de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta do bem, sendo 

a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012) Ainda, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de 

averiguar as últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda, 

declaração de operações imobiliárias e declaração de imposto territorial 

rural em nome da executada visando a busca bens passíveis de penhora, 

porém verifiquei que a parte executada apenas realizou a declaração de 

imposto de renda referente ao exercícios de 2017 e 2018 e declaração 

sobre operações imobiliárias relativo ao ano de 2014, extratos em anexo. 

Dessa forma, realizei a impressão das referidas declarações, as quais se 

encontram a disposição da parte exequente junto a Secretaria. Ainda, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 

caso, arquivando as declarações de imposto de renda da executada em 

pasta própria. Por fim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 
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Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002635-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002635-55.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VAINE ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento 

de sentença oposta pelo executado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

sob o argumento de que foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 

1.350,00 relativo a indenização, R$ 403,00 relativo ressarcimento das 

despesas médicas devidamente corrigidas, bem como o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o 

valor da causa. Aduz que realizou o pagamento do valor de R$ 2.060,06, 

sendo que a parte autora interpôs recurso de apelação o qual foi provido 

o pedido de majoração dos honorários advocatícios. Assim, realizou o 

pagamento voluntário do saldo remanescente no valor de R$ 954,00. 

Alega que em seguida a parte autora requereu o reembolso do valor de R$ 

301,38 relativo as custas recursais. Dessa forma, aduz a ilegitimidade 

ativa para o requerimento do cumprimento de sentença, ausência de 

intimação válida para cumprimento e excesso de execução. Ao final, 

requereu que seja reconhecida e ilegitimidade para requer eventual saldo 

remanescente, a nulidade da penhora com a consequente extinção do 

feito em face do pagamento e a condenação do advogado a pena de 

litigância de má-fé (id. 13158386). A parte autora apresentou 

manifestação no id. 13274859. Após, os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Pois bem. Como de conhecimento, a impugnação ao 

cumprimento de sentença vem positivada no artigo 525 do Código de 

Processo Civil, sendo certo que o excesso de execução, ilegitimidade de 

parte e inexigibilidade da obrigação encontram-se insertas no rol das 

matérias que podem ser por ela discutidas. Logo, levando em conta que é 

justamente estes os fatos ensejadores da presente medida, passo a 

apreciar os pedidos nela contidos. Da ilegitimidade ativa Aduz a parte 

executada a ilegitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença, 

sob o argumento que os honorários constituem direito autônomo e 

patrimonial do advogado e não da parte por ele representada, razão pela 

qual requereu a extinção do feito em virtude da parte autora não possuir 

legitimidade ativa para requerer o saldo remanescente. Pois bem, a teor do 

art. 23 da Lei nº 8.906/94 os honorários advocatícios incluídos na 

condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para 

executar a sentença, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na 

condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 

tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, 

podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em 

seu favor.” No entanto, apesar dos honorários advocatícios incluídos na 

condenação pertencerem ao advogado e este ter direito autônomo para 

executá-los , não exclui a legitimidade ativa da parte autora para promover 

sua execução, pois trata-se de legitimidade concorrente desta com o seu 

procurador. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE 

CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. A parte constituinte 

possui legitimidade concorrente com seu Advogado para instaurar a fase 

de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. É cabível a fixação de honorários advocatícios no 

cumprimento de sentença de acordo com os artigos 520, §2º e 523, §1º, 

ambos do CPC. No caso, entretanto, deixo de fixá-los, a fim de evitar 

supressão de grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077514925, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/06/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE 

CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. CARÁTER PESSOAL. EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

HONORÁRIOS. SITUAÇÃO ATÍPICA. 1. A legitimidade concorrente para a 

execução de honorários advocatícios no Novo Código de Processo Civil 

decorre de lei. 2. Ao se tratar de decisão que determinou o recolhimento 

de custas processuais que tratam exclusivamente de verba honorária, o 

Procurador tem o dever de recolher as custas, uma vez que o benefício 

da gratuidade da justiça tem caráter pessoal. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70071305601, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 28/03/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da 

ausência de intimação válida e ilegalidade da penhora A parte executada 

afirma que houve o bloqueio do valor pretendido pela exequente sem que 

houvesse sua intimação para realizar eventual pagamento do saldo 

remanescente ou manifestasse acerca do pedido. Assim, requereu a 

declaração de nulidade da penhora e de todos os atos praticados após 

esse fato, bem como pugnou pela concessão de prazo para pagar 

voluntariamente a condenação. Da análise dos autos verifico que foi 

determinada a intimação da parte executada para realizar o pagamento do 

valor remanescente indicado pela parte autora, conforme se observa do 

teor da decisão de id. 12915860. Ainda, observo que em seguida a parte 

executada compareceu nos autos e apenas informou ter realizado o 

pagamento quantia que entendia devida no importe de R$ 954,08, 

conforme se observa no id. 12950892. Dessa forma, não há que se falar 

na necessidade de prévia intimação da executada para realizar o 

pagamento do saldo remanescente, pois esta já havia sido devidamente 

intimada. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. expurgos 

inflacionários. SALDO REMANESCENTE. PENHORA VIA BACENJUD. 

IMPUGNAÇÃO À PENHORA INTEMPESTIVA. ELEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO QUE DEVE SER EXAMINADA COMO SIMPLES PETIÇÃO. Não 

há necessidade de prévia intimação do executado para pagamento do 

saldo remanescente, isso porque, tal intimação prévia só é exigida quando 

da instauração do procedimento de cumprimento de sentença, consoante 

prevê o art. 523, do CPC. Intempestividade da impugnação à penhora que 

enseja o seu não conhecimento. No entanto, manifestando a parte 

executada divergência quanto ao cálculo da parte autora, que apontou 

saldo devedor remanescente, cabível sua apreciação nos próprios autos 

do cumprimento de sentença, como mera petição. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÃNIME.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70077003515, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 26/06/2018) Outrossim, 

considerando que a parte executada não havia realizado o depósito da 

quantia requerida pela autora, tenho que a penhora efetivada no id. 

13088606 ocorreu dentro da legalidade, razão pela qual indefiro o pedido 

de reabertura de prazo para o pagamento de saldo remanescente. Do 

excesso de cumprimento de sentença A executada afirma a existência de 

excesso de execução, sob alegação que o realizou o pagamento integral 

da condenação, não havendo obrigação de ressarcir a parte exequente o 

valor relativo as custas pagas pela interposição do recurso de apelação. 

Assevera também que o recurso foi interposto exclusivamente sobre o 

valor de honorários sucumbenciais, ou seja em interesse apenas do 

advogado, que, não podendo se valer de benefício próprio da parte 

(gratuidade processual), realizou o recolhimento do preparo recursal 

devido e dessa forma deve ser indeferido o pedido de ressarcimento com 

a consequente extinção do feito em face do pagamento. Com efeito, desde 

já vejo que a pretensão da parte executada não merece guarida. Isso 

porque, a sentença proferida nos autos no id. 10937742 condenou a parte 

executada ao pagamento das custas processuais, sendo certo que não 

houve qualquer modificação da sentença neste ponto ao ser proferida a 

decisão monocrática de id. 12862588. Assim, o valor devido da obrigação 

inclui a importância de R$ 342,65 relativo ao preparo recursal (id. 

10987545), razão pela qual inexiste excesso de execução. Por fim, quanto 

à condenação por litigância de má-fé combatida pela executada, a 

aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

além da exigência de comprovação do dano processual, não se 

vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do advogado 

da parte autora passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não 

restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se que a 

requerente apenas exerceu seu direito de ação, conforme preconiza o 
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artigo 5º, XXXV da CF/88. Posto isso, desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Preclusa esta, 

venham-me os autos conclusos para extinção em face do pagamento e 

manifestação acerca da expedição de alvará em favor da parte autora. 

Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1003505-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003505-37.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ATACADAO S.A. EXECUTADO: SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME, 

MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA Vistos etc. Compulsando os 

autos observo que foi deferida a penhora de bens pertencentes às 

executadas (id. 12065556), razão pela qual foi expedido mandado de 

penhora de id. 14001986 para ser cumprido na AV. 05, QD. 21, Nº 25, 

BAIRRO PARQUE CUIABÁ ou na AV. 05, QUADRA 49, CASA 02, BAIRRO 

PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ-MT. Em seguida aportou aos autos petição da 

parte executada acompanhada de documentos (ids. 14331367 a 

14331375) alegando a ocorrência de equívoco no endereço indicado no 

mandado expedido, sob o argumento de que no endereço AV. 05, QD. 21, 

Nº 25, BAIRRO PARQUE CUIABÁ encontra-se estabelecida a empresa L. 

L. T. Navarro Comércio, sendo esta pessoa jurídica estranha a lide. Ainda, 

ressaltou que a referida empresa não possui relação jurídica com a 

exequente, informou que a empresa foi aberta no ano de 2006 pelo filho 

da segunda executada como empresário individual e requereu a 

expedição de novo mandado de penhora para constar apenas o endereço 

AV. 05, QUADRA 49, CASA 02, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ. Pois 

bem. Da análise dos autos verifico que figura no polo passivo da demanda 

os executados Supermercado Wallmar Ltda. ME e Mariluz Navarro Teixeira 

de Souza, sendo que estes foram devidamente citados no endereço AV. 

05, QD. 21, Nº 25, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, conforme se observa do 

teor da certidão de id. 3234577 – pg. 03. Portanto, diferentemente do 

alegado pela parte devedora não há qualquer equívoco nos endereços 

indicados para ser cumprido o mandado de penhorado expedido nos 

autos, razão pela qual indefiro o pedido retro. Ainda, ressalto que o 

mandado expedido é claro ao determinar que a penhora de bens recairá 

em relação as executadas Supermercado Wallmar Ltda. ME e Mariluz 

Navarro Teixeira de Souza, sendo certo que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá de abster de cumprir a decisão judicial caso eventualmente esteja 

estabelecida outra empresa nos endereços descritos no mandado. 

Outrossim, considerando as alegações das executadas de que no 

endereço AV. 05, QD. 21, Nº 25, BAIRRO PARQUE CUIABÁ encontra-se 

estabelecida a empresa L. L. T. Navarro Comércio que possuí atividade 

econômica similar com a da primeira executada, conforme se observa dos 

documentos juntados pela executada nos ids. 14331369 e 14331371, 

aliado ao fato de que as executadas haviam sido citadas no endereço 

onde supostamente encontra-se instalada a referida empresa L. L. T. 

Navarro Comércio, determino que seja realizada a constatação para 

averiguar se ocorreu a sucessão empresarial do Supermercado Wallmar 

Ltda. ME pela empresa L. L. T. Navarro Comércio. Dessa forma, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça ao cumprir o mandado de penhora de id. 

14001986, elabore AUTO DE CONSTATAÇÃO no endereço AV. 05, QD. 

21, Nº 25, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, devendo, para tanto: a) nominar e 

qualificar os proprietários da empresa que lá funciona; b) indagar a que 

título está na posse dos bens móveis e do bem imóvel; c) apresentar o 

respectivo documento de propriedade; d) indagar quem é o gerente da 

empresa; e) indagar se os funcionários que lá trabalham estão registrados 

por qual empresa e se já trabalhavam anteriormente para a empresa 

Supermercado Wallmar Ltda. ME.; e, f) indagar se as NOTAS FISCAIS 

emitidas são de qual empresa. Consigno, apenas, que o SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA deverá certificar, ainda, eventuais impedimentos e/ou 

impressões, além de outras informações necessárias. Cumprida a 

diligência intimem-se as partes e oportunamente venha os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009416-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009416-93.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Compulsando os autos verifiquei que a parte autora distribuiu outra 

demanda nesta Comarca visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica com a empresa requerida. Dessa forma, realizei consulta junto ao 

Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe verifiquei a existência da 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA nº 1009324-18.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de relação 

jurídica referente ao telefone 66 9934-0159 capaz de justificar a dívida 

apontada em seu CPF, bem como requereu naqueles autos também a 

declaração inexigibilidade de débito e a condenação da empresa requerida 

ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. Assim, apesar 

das ações fazerem menção a faturas distintas, é possível verificar que a 

relação contratual que o autor alega ser inexistente é uma só, razão pela 

qual vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos autos de ação 

declaratória supra (1009324-18.2017.8.11.0002), reunindo as demandas 

para julgamento simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem 

decisões conflitantes (CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS DISTRIBUÍDAS NA MESMA 

DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato emitido pela CDL informe 

"números de contratos" distintos, é certo que se referem apenas ao 

número do título encaminhado para cobrança pela ré, e não a instrumentos 

contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que assim não fosse, nada 

justifica o ajuizamento (na mesma data) de três demandas distintas, 

considerando que tanto as partes (autora e ré) quanto os pedidos 

(declaração de inexistência de débito, cancelamento de registros e 

indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a tese que os 

fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora por ajuizar três 

ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas uma bastaria 

para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no mínimo 

antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada justifica, assim, 

que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente a conexão 

entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o apensamento dos 

feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados conjuntamente, sob pena de 

possibilitar a ocorrência de decisões conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo de Instrumento Nº 70067556498, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REUNIÃO 

DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando existente identidade 

entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No caso, há identidade 

entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, sendo admitida a 

reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos feitos também se 

justifica para que haja economia processual e harmonia de decisões. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 11/04/2016). Pois bem. 

Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a regra de prevenção na 

qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido 

primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). Nesse 

passo, à vista de que a ação declaratória em trâmite perante a 2ª Vara 

Cível foi distribuída em 14/12/2017, ao passo de que esta ação foi 

distribuída em 18/12/2017, conforme se observa em consulta ao Sistema 

PJe, tenho que aquele juízo é prevento para processar e julgar as 

demandas, nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil. Diante 

destas considerações, declaro a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao 

juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação 

supra, diante da conexão destes autos com a ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral nº 

1009324-18.2017.8.11.0002. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001716-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TJ - IND. COM. IMPORT. EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001716-03.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: TJ - IND. COM. IMPORT. EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA 

EIRELI - EPP Vistos etc., A exequente requereu o arresto liminar, previsto 

no art. 830, do CPC, de valores depositados em contas bancárias em 

nome da executada, por meio do sistema BACENJUD, uma vez que ela não 

foi localizada para ser citada. Ainda, requereu que fosse realizado arresto 

no endereço indicado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mesmo 

que esteja funcionando no local outra empresa que exerça a mesma 

atividade econômica da executada. Pois bem, leciona o doutrinado Araken 

de Assis que o arresto estabelecido no art. 653 do CPC/1973 agora 

positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual intitula como pré-penhora, é 

cabível quando verificado dois requisitos, dentre eles o empecilho à 

imediata citação do executado. “De acordo com o art. 653, dois são 

pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da ausência do 

executado de seu domicílio ou residência, após as diligências habituais do 

oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens penhoráveis. Não 

importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio do devedor. 

Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou ocasional, 

nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os pressupostos 

apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor se encontra 

ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a pré-penhora tem 

lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª edição. SãoPaulo : 

Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser possível o arresto 

liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não localizado o devedor. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. O sistema Bacenjud 

pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como 

também o arresto online. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode 

utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 

653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não 

encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para 

bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de 

Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, 

que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

"arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010).5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (Resp n° 1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, publicado no DJe de 15.04.2011). No presente 

caso, há fortes evidências de que a executada tem envidado esforços 

para não ser localizada, consoante certidões dos Srs. Oficiais de Justiça, 

demonstrando, portanto, necessária a medida acautelatória postulada, 

notadamente para garantir a satisfação do crédito. Posto isso, com 

alicerce no art. 830 do Código de Processo Civil, defiro em parte o pedido 

em questão, razão pela qual procedi com ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado no id. 14132424, sendo constrito 

apenas o valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), conforme se 

observa dos extratos em anexos. Outrossim, observo que o valor 

penhorado é irrisório observando o quantum devido, pois não alcança um 

percentual substancial do total da dívida, tenho, por isso, o desbloqueio 

dos valores, porquanto a quantia penhorada, sequer mostra-se apta a 

cobrir as despesas decorrentes da presente execução. Dessa forma, de 

acordo com artigo 836 do Código de Processo Civil, e diante do princípio 

do resultado que deve pautar toda e qualquer execução, realizei de ofício 

o desbloqueio da quantia penhorada. No que diz respeito ao pedido de 

arresto de bens da empresa no endereço informado no id. 14132424, 

ressalto que a constrição deverá ocorrer apenas em face da parte 

executada, tendo em vista que não há nos autos provas da ocorrência de 

eventual sucessão empresarial. Assim, apenas com a comprovação de 

eventual sucessão empresarial poderá ser deferido a realização de atos 

constritivos em face de outra empresa que esteja localizada no endereço 

da executada dando continuidade as suas atividades comerciais. Portanto, 

ressalto que o arresto deverá recair sobre os bens constantes nas 

dependências apenas da executada até o limite da dívida atualizada, 

entretanto, a constrição deverá recair somente sobre os bens que não 

sejam indispensáveis e imprescindíveis à atividade empresarial da 

executada. Assim, expeça-se Mandado de arresto, devendo o digno Sr. 

Oficial de Justiça lavrar o respectivo Auto e na mesma oportunidade se 

possível proceder coma citação da executada. Intimem-se. Cumpra-se 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda (ADVOGADO(A))

L. PESSI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. PESSI - ME 

Vistos, etc. Conforme restou consignado na decisão de id. 14472923 a 

empresa Gol Linhas Aéreas informou que a empresa executada possuía 

um crédito perante a companhia área no valor de R$ 12.686,69, razão pela 

qual efetuou o depósito judicial do referido valor em virtude da decisão 

proferida no id. 12065314. Em seguida as partes foram intimadas para 

manifestarem a respeito do valor depositado em juízo, sendo que a 

executada pugnou pela liberação do valor em favor da parte exequente 

(id. 14693791), bem como a exequente requereu a expedição de alvará 

em seu favor no id. 14704315. Dessa forma, considerando a anuência da 

parte executada expeça-se alvará em favor do exequente para 

levantamento da quantia depositada em juízo no id. 14111504. Ainda, 

cientifique a empresa Gol Linhas Aéreas acerca da decisão supra. Por 

fim, aguarde-se o decurso do prazo de suspensão determinado no id. 

12807457. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005890-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

NORIANE CRISTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005890-55.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

NORIANE CRISTINA DE ARRUDA REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as 

devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar 

no polo ativo da demanda Noriane Cristina de Arruda e no polo passivo 

Construtora João de Barro Ltda.. Intime-se a parte Construtora João de 

Barro Ltda. através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 13498783 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004055-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DORIVAN PALMEIRAS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERIDO)

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004055-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DORIVAN PALMEIRAS BARROS REQUERIDO: CS BRASIL TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Vistos etc. Por 

ocasião da contestação a parte requerida alegou ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não esteve 

envolvida nos fatos, tendo somente firmado contrato de locação com o 

Estado de Mato Grosso entregando a posse de seu veículo a este. Assim, 

ressalta que inexiste razão para que seja responsabilizada por ato 

supostamente praticado pelo locatário. Dessa forma, considerando que o 

art. 338, do CPC autoriza ao autor alterar a petição inicial para a 

substituição do demandado, quando este alegar, na contestação, ser 

parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo provocado, 

determino que o autor em 15 (quinze) dias manifeste nos termos do art. 

339, § 1º e 2 º, do CPC, sob as penalidades legais. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006798-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

AMARILDO TOZETTI FAVALESSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006798-44.2018.8.11.0002. Vistos. 

Amarildo Tozetti Favalessa ajuizou a presente “ação de despejo c/c 

pedido liminar” em face de Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, aduzindo 

que em 27.03.2018 adquiriu o imóvel localizado na Rua Benedito Monteiro, 

n. 113, Centro Norte, nesta comarca, por meio de escritura pública de 

inventário e adjudicação por cessão de meação e direitos hereditários, 

assinada pelos herdeiros de Brigida Maria Maciel de Campos. Salienta que 

o requerido possuía contrato de locação do referido imóvel, firmado com a 

antiga proprietária, Sra. Brigida Maria Maciel de Campos, pelo valor mensal 

de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), o qual findou-se em 10.04.2016, 

quando o requerido foi notificado pelos herdeiros da antiga locadora 

acerca do desinteresse na renovação da locação, bem como 

concedendo-lhe o direito de preferência para aquisição do imóvel. Afirma 

que diante da ausência de manifestação do requerido, o imóvel foi vendido 

ao autor, que pretende a retomada do bem para construir um novo 

empreendimento, motivo pelo qual encaminhou notificação ao requerido, 

ofertando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel, 

na forma da lei, o qual não foi atendido pelo requerido. Ainda, ressalta que 

o requerido não pagou os alugueis vencidos após a notificação, estando 

em mora com cerca de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), razão 

pela qual o autor pretende seja concedida medida liminar para determinar 

que o requerido desocupe o imóvel. Determinada a emenda da inicial no Id. 

14542724, o autor se manifestou no Id. 14777879. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos. O autor pretende a desocupação do imóvel, uma 

vez que o adquiriu recentemente e pretende edificar no local, não tendo 

interesse na continuidade do contrato firmado pelo antigo locador com o 

requerido, bem como considerando que o requerido não vem efetuando os 

pagamentos dos alugueis. Pois bem, a Lei n°. 8.245/91 – Lei do Inquilinato, 

dispõe acerca da retomada do imóvel pelo novo proprietário quando o 

imóvel é alienado durante a locação: Art. 8º Se o imóvel for alienado 

durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo 

de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo 

determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de 

alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1º Idêntico 

direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em 

caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado 

junto à matrícula do mesmo. § 2º A denúncia deverá ser exercitada no 

prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, 

presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da 

locação. Outrossim, o art. 59, §1º que prevê as possibilidades de 

concessão de despejo liminar, dispõe em seu inciso VIII: Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; Logo se vê que a parte autora cumpre todas as condições 

necessárias ao deferimento da medida liminar postulada, conforme 

previsto na Lei n° 8245/91. Inicialmente, denota-se que o autor preencheu 

os requisitos estabelecidos pelo art. 8º supracitado, uma vez que consta 

nos autos notificação encaminhada pelo autor ao requerido, em 

28.03.2018, dando conta do intento de retomada do bem, tendo lhe sido 

concedido o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação, consoante Id. 

14539780. Outrossim, o contrato de locação firmado entre o requerido e a 

Sra. Brigida Maria Maciel de Campos, apesar de efetuado por tempo 

determinado (Id. 14539753), findou-se em 10.04.2016, permanecendo a 

locação por prazo indeterminado. É certo que as condições que 

inviabilizam a denúncia do contrato pelo adquirente são cumulativas, de 

modo que a simples constatação de que o contrato não possui prazo 

determinado bastaria para configurar legítima a denúncia, não obstante, 

entendo prudente consignar que o contrato firmado entre o requerido e a 

antiga locadora não possui cláusula de vigência em caso de alienação e 

não foi averbado à margem da matrícula do imóvel (Ids. 14539736, 

14539753). Ainda, registre-se que os herdeiros da antiga locadora, para 

quem a locação foi transmitida após o falecimento desta (art. 10, Lei n° 

8245/91), oportunizaram ao requerido o direito de preferência na compra 

do imóvel, em cumprimento à cláusula sétima do contrato (Id. 14539753), 

conforme se observa da notificação encaminhada em 29.01.2018 (Id. 

14539787), o qual não foi levado a efeito, tendo o autor adquirido o imóvel. 

Igualmente, tenho que a parte autora atendeu ao disposto no art. 59, §1º, 

VIII da Lei n° 8245/91, na medida em que propôs a presente demanda em 

30 (trinta) dias após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, 

estabelecido pelo art. 8º, comunicando o intento de retomada do imóvel. De 
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mais a mais, certo que em se tratando de locação por prazo indeterminado 

aplica-se o disposto no art. 57 da Lei n° 8245/91[1], o que foi atendido, 

considerando que o referido artigo estabelece o prazo de 30 (trinta) dias 

para desocupação, ao passo que o autor concedeu ao requerido o prazo 

de 90 (noventa) dias, diante da peculiaridade do caso, que se fundamenta 

no art. 8º da Lei n° 8245/91. Finalmente, consigno que a parte autora 

pleiteou e resguardou a prestação da caução exigida em lei, a fim de 

garantir eventuais prejuízos ao réu (Id. 14777916). Diante destas 

considerações, e, estando presentes os requisitos autorizadores da 

medida liminar, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso VIII c/c artigo 8º e 57 

da Lei do Inquilinato, DEFIRO o pedido liminar formulado no item “b” da 

inicial, e, lavrado o respectivo termo de caução, determino seja o requerido 

intimado para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar voluntariamente o 

imóvel locado, sob pena de despejo compulsório. Intimem-se e, decorrido o 

prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho à imediata 

imissão do autor na posse do bem, a ser cumprida com os benefícios do 

artigo 212, § 2º do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço 

policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação 

pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pela parte 

requerida. O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a lavratura de 

auto de constatação, com relato completo das condições do estado em 

que o imóvel se encontra e de eventuais benfeitorias nele existentes, 

devendo eventuais bens móveis existentes no local serem entregues à 

guarda da autora, que assumirá o encargo de fiel depositária dos bens, 

até ulterior decisão deste juízo. Na mesma oportunidade, determino, seja o 

requerido citado para, no prazo de 15 dias, contestarem a ação, sob pena 

de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 57. O contrato de 

locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo 

locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007472-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007472-56.2017.8.11.0002. AUTOR: 

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Da ilegitimidade passiva quanto à eventual devolução de valores 

pagos a título de corretagem A requerida alega ser parte ilegítima para 

responder por eventual devolução de valores pagos a título de 

corretagem, uma vez que não cobrou e tão pouco recebeu o valor 

descrito na inicial. Pois bem, tenho que a preliminar alegada confunde-se 

com o mérito da lide, porquanto se mostra necessário apurar previamente 

a eventual responsabilidade da requerida para realizar a cobrança da 

referida taxa, bem como a sua legalidade para então apreciar o dever de 

restituição dos valores perquiridos na inicial. Assim, postergo a análise da 

preliminar para momento oportuno. Não havendo questões preliminares a 

serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos Dessa 

forma, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se houve cobrança indevida de taxa de corretagem, ITBI e 

registro do contrato; b) caso positivo o item anterior, a existência do dever 

de restituição dos valores; c) se o imóvel adquirido pela parte autora 

possuí os alegados vícios descritos na inicial; d) se ficou configurado o 

dano moral e o seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, defiro a 

produção de pericial requerida pela parte autora (id. 11750832). Sendo 

assim, nomeio como perito o Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza, que 

poderá ser encontrado na Rua São Domingos, n. 140, Bairro Alvorada, 

Cuiabá; Cep. 78048-600; e-mail: Gabriel_libardi_souza@hotmail.com; 

FONE: 65 9905-9407; 9288-8782 e 3641-3551. Intime-o para aceitar a 

nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo Estado 

(art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), de acordo com os valores 

impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 

do CNJ, salientando que será que será expedida certidão em favor da Sr. 

Perito referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “C”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC 

quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação de eventual designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379360 Nr: 26272-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DA FÉ LTDA, GLAUCE 

GABRIELLE RABELLO DE OLIVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, ARIADNE PADILHA SILVA - OAB:16930

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 73/75, contudo não vislumbrei 

nos autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para 

sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254708 Nr: 13003-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 
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IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANY GIGANCLER MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 119, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada.

 Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 115/116, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, referente aos últimos 3 

anos fiscas, obtendo-se informações de que a parte executada não 

consta declarações, consoante extratos em anexo.

 Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requeira o que entender de direito, visando dar prosseguimento ao 

feito ou para que promova a sua suspensão, nos termos do art. 921, II, do 

NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395883 Nr: 9076-40.2015.811.0002

 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: BERNARDINO ROMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C Alexandre dos 

Santos - OAB:16501 B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Condeno 

a parte requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem assim 

os honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Entretanto, considerando que foi 

concedida a assistência judiciária ao autor, fica sobrestada a execução 

das verbas sucumbênciais enquanto permanecer a situação de pobreza 

ou "se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita" (art. 12 da 

Lei 1.060/50).Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publica-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334844 Nr: 3351-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Por 

consequência, revogo todos os efeitos da tutela deferida na decisão 

inicial. Condeno a parte requerente a pagar as custas e despesas 

processuais, bem assim os honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Entretanto, 

considerando que foi concedida a assistência judiciária ao autor, fica 

sobrestada a execução das verbas sucumbênciais enquanto permanecer 

a situação de pobreza ou "se dentro de cinco anos, a contar da sentença 

final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita" (art. 12 da Lei 1.060/50).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publica-se. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452389 Nr: 12957-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DE PAULA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.Sem 

condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400929 Nr: 11847-88.2015.811.0002

 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: MARIANA DE MELO CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 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

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 68 no prazo de 10 (dez) dias.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400926 Nr: 11844-36.2015.811.0002

 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: ANTONIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 104 no prazo de 10 (dez) dias.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395146 Nr: 8513-46.2015.811.0002

 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: MARCOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT
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 Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 108 no prazo de 10 (dez) dias.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385245 Nr: 2182-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regis Fernando Niederauer 

da Silveira - OAB:3756/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o autor , para que manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, procedendo todos os atos necessários ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 203558 Nr: 13798-98.2007.811.0002

 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: ANTONIO MARÇAL RIBEIRO, MARCILIO MARÇAL, 

ELZIRA RIBEIRO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FERREIRA LINO DA COSTA, ADEMIR 

GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LEONÍCIO DOS REIS SALES - OAB:5896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, MACELO LEIRIÃO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o autor, para que manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, procedendo todos os atos necessários ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384916 Nr: 1988-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEI FRANÇA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 80), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 85-v, eis que 

incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436155 Nr: 4747-48.2016.811.0002

 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: LUIS FERNANDO FALCÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, JOSÉ CARLOS DE 

ALVARENGA MATOS - OAB:62.764/SP, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:MT 5.868-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se o determinado na decisão de fls.419 , manifeste-se o douto. 

representante do Ministério Púbico, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 304984 Nr: 611-13.2013.811.0002

 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: CRISROSANA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT Nº 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780-BA

 Vistos, etc.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 100-v), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 106/107, 

eis que incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 335313 Nr: 3784-11.2014.811.0002

 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: MAURILHO WELITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 100/101, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e diante 

da concordância da parte autora (fls. 103) proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313016 Nr: 9144-58.2013.811.0002

 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: JORGE MARTINS DE ARAÚJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Autos nº 9144-58.2013.811.0002 - Código. 313016

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JORGE MARTINS DE 

ARAÚJO FILHO em desfavor do requerido BV- FINANCEIRA S.A – 

CRED.FINAN, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 51, pugnando 

por sua 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323557 Nr: 19956-62.2013.811.0002

 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: DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE IGNACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA ZAMPIERON - 

OAB:12374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390338 Nr: 5553-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINARP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFRUT FRUTOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DANTAS GÓES E 

GÓES - OAB:OAB/BA 15.684

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392788 Nr: 7069-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

IVO FERNANDES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.M.A.MAGALHÃES, DALVA MARIA 

ASSUNÇÃO MAGALHÃES ABDALLA, TIO LINO INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405203 Nr: 14039-91.2015.811.0002

 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: GISLAINE IGNÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA 

(CHAPÉU DO SOL), JUAREZ DUCTEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429847 Nr: 725-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA NEIVA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI SILVA SOLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3600-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435094 Nr: 4115-22.2016.811.0002

 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: WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ( 

BRADESCO SEGURO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437089 Nr: 5193-51.2016.811.0002

 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: JULIO CESAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439174 Nr: 6366-13.2016.811.0002

 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: ADLEN TALLES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444219 Nr: 8973-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENICE INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:OAB-MT 6668

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347282 Nr: 13671-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 140/149, determino a intimação da parte contrária para se manifestar 

em 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88729 Nr: 10361-20.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251, VERA CECILIA C. DE S. FERREIRA - 

OAB:128132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 289/241, determino a intimação da parte contrária para se manifestar 

em 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252048 Nr: 11237-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAIACOCA TRANSPORTES LTDA, WILSON 

BORGES STOCCO, JOSE MEDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que há pendência nos autos com relação 

à regularização do polo passivo, visto que o requerido WILSON BORGES 

STOCCO veio a óbito, conforme demonstrado através da certidão de fls. 

101.

Abra-se vista à Defensoria Pública para que regularize o polo passivo da 

presente demanda, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Prazo: 10 dias.

 Digne-se esta secretaria a cumprir integralmente o despacho de fl. 53, 

levando em consideração as consultas de endereços já realizados, 

devendo ainda, certificar nos autos se os requeridos foram ou não 

encontrados para citação.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323819 Nr: 20220-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARREIRA MARANHOS, ENIO MAURICIO G. 

CARRERA, VALDEJAR DE BRITO, OTÁVIO GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ CAMPOS DE AMORIM, 

ALOIZIO GONÇALO DE SOUZA BOAVENTURA, CONTTATO 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982, VALESCA 

PRATTI DE LIMA - OAB:13943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 Vistos, etc..

Diante do informado e requerente às fls. 111, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437738 Nr: 5525-18.2016.811.0002

 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: MIRAMAR MOREIRA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBEV S/A INCORPORADORA DA EMPRESA 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:MT 10.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

14h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292152 Nr: 12336-33.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Autos nº 2336-33.2012.811.0002. Código. 292152

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR, proposta por 

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA em desfavor de AMERICEL S/A (CLARO), ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes 

na exordial.

Às fls.203, foi homologado o acordo celebrado entre as partes 

(fls.182/184).

Contudo, o autor manifestou-se às fls.204, aduzindo que o comprovante 

de pagamento aportado aos autos, não se referia ao valor pactuado entre 

as partes, pugnando pela intimação da requerida para a comprovação do 

referido valor.

A parte requerida manifestou-se às fls.207, aduzindo que a obrigação foi 

devidamente cumprida, juntando aos autos comprovante de pagamento e 

informando que o comprovante refere-se às transações realizadas com o 

patrono do autor, bem como o valor referente à lide, pugnado pela 

extinção do feito.

Intimado o autor a se manifestar via DJE n° 10234/2018 deixou de se 

manifestar.

No seguimento, expediu-se Carta de intimação à parte autora, concedendo 

o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de anuência tácita.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação, uma vez que fora 

informado que a requerida mudou-se do endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 214.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 Fundamento e Decido.

Diante da petição de fls. 207/210, em que o requerido informa o 

cumprimento integral do acordo, e diante da concordância tácita da parte 

autora, 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.

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.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435779 Nr: 4494-60.2016.811.0002

 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: CRISTIANE DE CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

11h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229924 Nr: 10064-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento constante às fls. 121, determino a expedição de 

certidão de dívida em favor do executado, consignando que o cálculo 

atualizado do débito deverá ser apresentado pelo exequente, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Sem prejuízo, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao credito (SPC 

SERASA) para a inscrição do devedor no banco de dados.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 340045 Nr: 7993-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSO MARTINS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRE DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697/MT

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o determinado no apenso nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223434 Nr: 3599-46.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER NOVAIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado nesta data nos autos em apenso.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341657 Nr: 9237-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792/MT, KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR 

- OAB:277.279 OAB/SP

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404603 Nr: 13704-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, DANILO GAIVA MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:19493, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

10h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369403 Nr: 18994-05.2014.811.0002

 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: JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097, LORENNA F. GODOY - OAB:18892/O, MAISA 

MARQUES PELETT - OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:OAB-BA 14.527, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, 

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:OAB/SP 156.347, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

09h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380296 Nr: 26920-37.2014.811.0002

 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: PEDRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

09h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422106 Nr: 23121-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, JANINE GIRARDI - OAB:39458/SC

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412443 Nr: 18017-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO, ALINE 

CARBONARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADTEC CONTABILIDADE LTDA -ME, DENISE 

MAGALHÃES COUTINHO, APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/0, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Vistos.

Diante do petitório de fls. 84, e priorizando o ato conciliatório e 

considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 15h30min, ficando desde já as 

partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus respectivos 

advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413284 Nr: 18504-46.2015.811.0002

 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: ESPOLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO, ALINE 

CARBONARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL DE SOUZA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

15h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417931 Nr: 20945-97.2015.811.0002

 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: DHERITO RENATO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:DF 1.739-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a petição da parte requerida de fl. 88/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 245381 Nr: 5839-71.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLING APARECIDA ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°2010/421 Código. 245381

Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do cumprimento integral do acordo pactuado, sob 

pena de extinção do feito.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391977 Nr: 6541-41.2015.811.0002

 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: FABIANO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico ser tempestiva a Contestação de fls. 60/152. Sendo assim, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298089 Nr: 18589-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 25 - LOTE 02 TN

 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. 57, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423023 Nr: 23560-60.2015.811.0002

 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: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 09h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319689 Nr: 16058-41.2013.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERECIO EDUARDO DELVALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO SAFRA S/A, 

BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428285 Nr: 26445-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO DE JESUS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

16h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425934 Nr: 25102-16.2015.811.0002

 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: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, JAMILLY CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:OAB-MT 11059

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 09h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424094 Nr: 24153-89.2015.811.0002

 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: OTAVIO MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

11h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380300 Nr: 26924-74.2014.811.0002

 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: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

14h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404657 Nr: 13749-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA THAIS CARVALHO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, KHADINE KATIA NOVACZYK BERNARDES - 

OAB:16.372/E, THIAGO ALVES BERNARDES - OAB:20.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:MT 17.603-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

14h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374143 Nr: 22407-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

15h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320195 Nr: 16586-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

10h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74743 Nr: 7356-24.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEC - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENSINO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DE ARRUDA GARCIA, SEBASTIÃO 

BELMIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:SP-148751, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 6208, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063

 INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestar-se nos autos, conforme 

determinado à fl. 132.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105716 Nr: 1754-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, DR. JOÃO RICARDO TREVISAN - OAB:5.200/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURÍCIO BENEDITO PETRAGLIA JÚNIOR - 

OAB:7.215

 INTIMAÇÃO das Partes para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440915 Nr: 7276-40.2016.811.0002

 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: JONAS QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO do Requerido para manifestar acerca da proposta de 

honorários periciais de fls. 48 (art. 465, § 3º, CPC/2015), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 222118 Nr: 2347-08.2009.811.0002

 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: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA DE ARRUDA BARROS, 

EUCARIS TEREZINHA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se aguardando a suspensão do feito.

Caso tenha decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 298863 Nr: 19425-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR HANSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS OLIVEIRA BASTOS 

SILVA - OAB:15757

 Visto.

MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ingressou em 

outubro de 2012 com a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 

VALDECIR HANSEN.

A carta de citação expedida para o endereço constante da petição inicial 

retornou com a informação dos correios de que o réu “mudou-se” (fl. 34).

Em junho de 2015 foi certificado que o patrono do autor fez carga dos 

autos em 30/03/2015, devolvendo o processo sem qualquer manifestação, 

o que motivou a decisão de fl. 50 com a determinação para que o autor 

fosse intimado pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas 

promover o regular andamento do feito (fls. 50/51).

Assim, determino o imediato cumprimento da decisão de fl. 51, devendo a 

decisão ser cumprida, por mandado, e como diligência do Juízo.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e voltem-me 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 585 de 630



1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004997-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para no prazo de 

15(quinze) dias requerer o que direito: , 20 de agosto de 2018 ARLECI 

BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293691 Nr: 13689-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIA BRASILINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 301858 Nr: 22623-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DA COSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora, por seu Procurador, para 

manifestar acerca da Impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 207 

e verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007547-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARENITA DA SILVA ROSSI (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), 

conforme Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do 

corrente ano, redesigno para o dia 31.10.2018, às 16h, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005663-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELSIO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (INTERESSADO)

 

Vistos, Cumpra-se com urgência o ordenado na decisão de Id. 14685894.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 454737 Nr: 13983-24.2016.811.0002

 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: ARGEMIRO BORTOLIN, EZILDA IZABEL DESCONSI 

BORTOLIN, ARISTEU BORTOLIN, HELENA FYDRISZEWSKI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ESTEVES WESTPHAL, GILSINEIA 

BISCONSINI STRALIOTTI WESTPHAL, ESTADO DE MATO GROSSO, 

LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO SIMON - OAB:36.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN - 

OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613, VALTERLEI CRISTIANO 

MIQUELIN - OAB:14307

 Vistos.

 Tendo em vista que a requerida Laudiange Helaine Herani Wendpap foi 

citada por edital, porém decorreu em branco o prazo para contestar o 

pleito, nomeio, como sua curadora especial, a Defensoria Pública Estadual, 

a quem deverá ser dada vista dos autos para, no prazo legal, apresentar 

defesa. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334125 Nr: 2703-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CONCEIÇÃO VITALINO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879

 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. GERSON 

FANAIA PEREIRA – CRC/MT 008440-007, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte da servidora, 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), 
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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.: 326581 Nr: 22920-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SENA BARBOZA FILHO, JEFFERSON 

VERGILIO DA SILVA, JOALICE ALMEIDA DOS SANTOS, IRENE TEIXEIRA 

MACHADO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, camila sirtol parreira - OAB:22.957/0, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 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$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fl. 

401-v, 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.: 332387 Nr: 1115-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KESSIO KLEITON JONNY SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, cumpra-se como requerido.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329675 Nr: 25981-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ITAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação (art. 523), sob pena de se acrescer a multa 

de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 3º, do CPC, bem como da 

penhora de bens. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 321153 Nr: 17554-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Visto...

Aguarda-se o cumprimento do despacho proferido na data de hoje no 

processo em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328662 Nr: 24981-56.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSDO, EDMG, MDVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Diante do teor certidão fl. 104 de que o requerido Sr. Bento Santana de 

Oliveira falecera, ordeno seja intimada a parte autora para, no prazo 15, 

juntar aos autos a correspondente certidão de óbito, podendo, inclusive 

entregar cópia da certidão diretamente ao próprio meirinho encarregado da 

diligência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324378 Nr: 20771-59.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a prejudicial 

de mérito, consistente na prescrição quinquenal. Assinale-se, pois, que 

não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 (cinco) anos 

anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso em apreço, 

o ajuizamento da ação foi postulado em 01.10.2013, não transcorrendo, 

assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, conforme 

entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência:

 "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA 
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CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência de prescrição qüinqüenal, 

pois o ajuizamento da ação deu-se após decorridos mais de 5 (cinco) 

anos da data do indeferimento do requerimento administrativo do 

benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 

– j. 14.5.2007).

Rejeito, pois, a preliminar.

 Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 14h30min, determinando, como meio de 

prova, o depoimento pessoal dos herdeiros da parte autora e a inquirição 

das testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333626 Nr: 2205-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROISA DE MELLO SCHAUSTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada das fichas financeiras pelo ente público 

municipal, retornem-se os autos ao sr. Contador nomeado, para 

cumprimento do que se determinou na decisão de fl. 200.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429008 Nr: 143-44.2016.811.0002

 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: ADEMAR DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inclua-se o processo em pauta de julgamento, nos termos do art. 12 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442578 Nr: 8105-21.2016.811.0002

 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: JUSCELINO PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:MT 19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inclua-se o processo em pauta de julgamento, nos termos do art. 12 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377492 Nr: 24915-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120

 Vistos.

 Antes de apreciar o pedido retro, tendo em vista que o executado é 

assistido pelo núcleo de prática jurídica da UNIVAG - Centro Universitário 

de Várzea Grande, cujo estagiário foi credenciado nos autos dois meses 

antes do pedido de consulta de bens, conforme se infere do documento 

de fl. 51, determino seja o executado intimado, por meio do referido núcleo, 

para, querendo, pagar o saldo remanescente do débito, já que houve 

parcelamento.

 Fixo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338570 Nr: 6766-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reduzo, de ofício, os honorários advocatícios 

pactuados em 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) 

sobre o benefício econômico a ser auferido pelo beneficiário da 

previdência social, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor com destaque do montante da 

condenação.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334083 Nr: 2654-83.2014.811.0002

 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: ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo improcedente o pedido formulado pela 

parte requerente nesta ação, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo 

profissional e o pouco tempo exigido para os seus serviços.Suspendo, 

porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em virtude da gratuidade da justiça 

ou até que se perca a condição de insuficiência (art. 98, CPC). Transitada 

em julgado a decisão, arquive-se o processo com baixas e anotações de 

costume.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 509761 Nr: 18901-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...
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Intime-se o embargante para se manifestar acerca do pedido de extinção 

retro, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 303038 Nr: 23953-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FLORENTINA MENDONÇA FRANÇA, ALINE VICTOR DE MATOS 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINALDO SOCORRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 Vistos.

 Tendo em vista o pleito retro de extinção da execução, em virtude do 

cancelamento do débito, determino seja intimada a excipiente para se 

manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 241533 Nr: 2748-70.2010.811.0002

 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: MARINALVA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITAR VIDA & SAÚDE S/S LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL SANTA 

ROSA, ALCINDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:OAB/MT 7.332-A, 

CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES 

DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10.871, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES -  OAB:7863/MT,  GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:, GIVALDO ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:13.493, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:MT 

8.447-B

 Vistos...

Em complemento ao despacho anterior, determino que o depoimento 

pessoal do preposto do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra seja 

prestado perante o Juízo daquela comarca. Para tanto, determino seja 

expedida carta precatória, que deverá ser instruída com todos os 

documentos indispensáveis ao cumprimento dos atos deprecados.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270850 Nr: 11212-49.2011.811.0002

 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): ELIZETE DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11212-49.2011.811.0002 (código 270850)

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso-Cremt

Executado: Elizete de Souza Neves

Visto...

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO-CREMT, 

pessoa jurídica de direito público, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de ELIZETE DE SOUZA NEVES, igualmente 

qualificada, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

1.226,62 (mil duzentos e vinte seis e sessenta e dois centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de 

fl.43 juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, do mesmo 

modo condeno-a aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 § 2° do 

CPC.

Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449373 Nr: 11571-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235, FLAVIA DAS CHAGAS LEMOS 

COSTA FRANCO - OAB:124.479-RJ, GÉSSY TEIXEIRA JORGE - 

OAB:18282, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, ROGÉLIA 

MARIA RIBEIRO OLIVIERI - OAB:105.359-RJ, SABRINA CREDER 

CORRÊA - OAB:140.906-RJ

 Autos n. 11571-23.2016.811.0002 (código 449373)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda

Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” 

em face de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, igualmente 

qualificada nos autos, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 147.232,51 (cento e quarenta e sete mil duzentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e um centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

85-86, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fls. 85-86.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423025 Nr: 23562-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERNANDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7.454-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23562-30.2015.811.0002 (código 423025)

Exequente: Walter Fernandes Junior

Executado: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea 

Grande-MT
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Visto...

WALTER FERNANDES JUNIOR, qualificado nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 9.814,54 (nove mil oitocentos e quatorze 

reais e cinquenta e quatro centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 140.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312985 Nr: 9109-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BERILO LOURENÇO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO ( MT SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9109-98.2013.811.0002 (código 312985)

Exequente: Berilo Lourenço Vitalino

Executado: Instituto de Assistência à saúde dos Servidores de Estado

Visto...

BERILO LOURENÇO VITALINO, qualificado nos autos, propôs “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo sido pago, segundo se 

observa do documento de fls. 53-54.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

que se manifestou favoravelmente à extinção do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347467 Nr: 13818-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AEREOS S/A, HENRIQUE 

CONSTANTINO, RICARDO CONSTANTINO, CONSTANTINO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, CONSTANTINO DE OLIVEIRA, AUREA ADMISTRAÇÃO 

PARTICIPAÇÕES S/A, JOAQUIM CONSTANTINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Mussi da Silva - 

OAB:OAB/SP 135089-A

 Autos n. 13818-45.2014.811.0002 (código 347467)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Gol Transportes Aereos S/A, Henrique Constantino, Aurea

 Administração Participações S/A e outros

Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” 

em face de GOL TRANSPORTES AEREOS S/A, HENRIQUE CONSTANTINO, 

AUREA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTANTINO DE 

OLIVEIRA, CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAQUIM CONSTANTINO 

NETO, RICARDO CONSTANTINO, igualmente qualificados nos autos, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 18.737,27 

(dezoito mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

56, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno os executados ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-los em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fl. 56-57.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89904 Nr: 11557-25.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11557-25.2005.811.0002 (código 89904)

Exequente: Fazenda Pública do Município de Várzea Grande-MT

Executado: Bento de Castro

Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa 

jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de BENTO DE CASTRO, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 3.109,18 (três mil 

cento e nove reais e dezoito centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

175, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fl. 171.

Proceda-se ao levantamento dos valores bloqueados, restituindo-os ao 

executado, mediante depósito em conta corrente a ser declinada nos 

autos, devendo, para tanto, ser intimado o executado.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 412670 Nr: 18147-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRG LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 
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PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte embargante para, querendo, oferecer contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 451451 Nr: 12514-40.2016.811.0002

 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: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431381 Nr: 1761-24.2016.811.0002

 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: ANTONIO FERREIRA COSTA, Marcia Maria Amarante, 

LUCAS ANTONIO AMARANTE COSTA, BRUNO AMARANTE COSTA, 

ACEMIR FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001807-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Defiro os pedidos de ID n.º13775091 referente aos serviços 

prestados nos períodos de 23.04.2018 a 22.05.2018, 23/05/2018 a 

21.06.2018, ID n.º14031264 referente aos serviços prestados nos 

períodos de 22.06.2018 a 21.07.2018 e ID n.º1456166 referente aos 

serviços prestados nos períodos de 22.07.2018 a 20.08.2018 totalizando 

um valor de R$ de 163.471,80 (cento e sessenta e três, quatrocentos e 

setenta e um reais e oitenta centavos). Assim, DETERMINO o bloqueio no 

valor de 163.471,80 (cento e sessenta e três, quatrocentos e setenta e 

um reais e oitenta centavos), em conta bancária pertencente ao(s) 

respectivo(s) executado(s), suficiente para a quitação do débito 

atualizado. O bloqueio será realizado através do sistema online 

BACEN-JUD, e assim que efetivado, seja a importância imediatamente 

transferida para a conta única do TJMT, de modo que o respectivo valor 

esteja vinculado ao presente processo que originou o comando do 

bloqueio judicial. Expeça-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302128 Nr: 22914-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4.371/MT

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), conforme 

Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente 

ano, redesigno para o dia 31.10.2018, às 16h15min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 263095 Nr: 2067-66.2011.811.0002

 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: MARIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO 

GONÇALVES DA CRUZ, CERINO VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

CARLOS FERREIRA, FLORISVALDO B. DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 419452 Nr: 21726-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido formulado na petição inicial e 

DENEGO A SEGURANÇA invocada, haja vista que o Impetrante não 

comprovou qualquer ato ilegal ou arbitrário por qualquer agente do 

Município de Várzea Grande, bem como JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 442818 Nr: 8238-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por WAGNER CARLOS DA SILVA em desfavor 

do(a) PREFEITO(A) MUNICIPIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de que a 

autoridade impetrada proceda ao enquadramento do Impetrante na Classe 

“C”, nível "3", com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.No tocante ao pedido de cobrança, deverá a 

impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança 

não é a via eleita para esta finalidade.Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 418033 Nr: 21003-03.2015.811.0002

 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: ELIEZER JORGE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE VÁRZEA GRANDE, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIEZER JORGE DE 

CAMPOS em face da decisão prolatada às fls. 95/99, alegando 

contradição acerca da condenação em honorários advocatícios, com base 

no art. 12 da Lei 1.060/50.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 103).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos.

É importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro 

produzir a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para 

afastar eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que 

exige do magistrado manifestações claras, precisas e completas.

Assim, deve ficar claro que, para que os embargos de declaração tenham 

cabimento, e possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a 

presença de um dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma 

processual.

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que, a decisão foi devidamente apreciada e 

prolatada com embasamento legal, motivo, pelo qual, os presentes 

embargos merecem total rejeição.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade e mantenho a decisão.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 235560 Nr: 15460-29.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca do cálculo retro apresentado, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 421394 Nr: 22737-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS E 

URBANISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se “Mandado de Segurança com pedido de liminar” impetrado por 

ÁGUIA NET CONSULTORA ESTRATÉGICA LTDA contra SECRETARIA DE 

VIAÇÃO E OBRAS E URBANISMO da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande-MT, ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos, fls. 04/37.

 Emenda a inicial fls.39/107.

Prestada as informações conforme fls.113/117.

Apesar de intimada, por vezes, o impetrante nada manifestou acerca das 

informações e decorreu o prazo, conforme fls. 120 e124.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que o impetrante não pretende dar continuidade ao 

feito. Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários advocatícios em razão da natureza da 

ação.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344348 Nr: 11362-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO COUTINHO NETO - 

OAB:8155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se o impetrante para no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações retro.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424569 Nr: 24391-11.2015.811.0002

 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: SULYVAN SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar ao Requerente, Sulyvan Soares Silva, o valor 

correspondente a 1 (um) salário mínimo a título de danos morais, nestes 

termos e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. A Correção monetária 

incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula 
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nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a 

contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais por ser isento, e condeno-o em 

honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais, nos 

termos do art. 85 § 8º, do CPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º, do art. 496, do CPC.Transitada 

em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 

Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323313 Nr: 19711-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte autora para no prazo legal, 

requerer o que de direito.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 437248 Nr: 5288-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE - INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/MT, Kelen Taques Siqueira Matta - OAB:14218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22.005-B/MT

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte autora requerendo o que de direito, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 442815 Nr: 8235-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO RIBEIRO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo em parte, o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por ALBERTO RIBEIRO PRATES em desfavor do(a) 

PREFEITO(A) MUNICIPIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de que a 

autoridade impetrada proceda o enquadramento do Impetrante na Classe 

“C”, nível “3”, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.No tocante ao pedido de cobrança, deverá a 

impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança 

não é a via eleita para esta finalidade.Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 377749 Nr: 25133-70.2014.811.0002

 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: JOÃO CAETANO DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Trata-se de “Ação de Sustação de Protesto” em que JOÃO CAETANO DE 

SOUZA ME, apresentou em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

requerendo a sustação de protesto.

A inicial veio instruída com documentos, fls. 11/32.

Tutela deferida às fls. 33/34.

 O Requerido foi citado conforme fls.35/38.

Em reposta o Requerido informou a suspensão do protesto, fl. 42.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que a perda do objeto da ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

As custas processuais serão suportadas pela parte Requerente.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro da ação e 

arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 441748 Nr: 7647-04.2016.811.0002

 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: INES GUIMARAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto 

o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. II), a ser apurado em liquidação. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação. Sobre a condenação retro mencionada, os juros 

moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, 

deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso 

voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do 

entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 
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e 535 do CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332370 Nr: 1099-31.2014.811.0002

 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: EVA IZABEL 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,etc.

Manifestem-se as partes acerca das informações retro.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374245 Nr: 22501-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:OABMT15964, FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fl.289.

Dê-se vista dos autos pelo prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 430908 Nr: 1426-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 348703 Nr: 14838-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALTEIR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

proposta, a fim de condenar o Município de Várzea Grande a indenizar o 

Requerente, JOSÉ ALTEIR LOPES DA SILVA, no valor equivalente a R$ 

1.232,95 (mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), a 

título de “Danos Materiais”, a ser pago de uma única vez, acrescidos de 

juros legais e a título de “Danos Morais”, o importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Via de consequência, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e 

despesas processuais por ser isento, nos termos da Lei. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente 

a 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do 

NCPC.Custas "ex lege".P. R. I.Com o trânsito em julgado, e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324186 Nr: 20584-51.2013.811.0002

 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: CLEUSA ROMERA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TADEU DO 

NASCIMENTO - OAB:4496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a ilegitimidade da parte. Deixo de condenar a Requerente nas custas 

e despesas processuais, por ser beneficiária da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297219 Nr: 17635-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CONCEIÇÃO ELIAS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Sobre a impugnação de fl.98, manifeste-se o exequente no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412145 Nr: 17879-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDIVALDIR AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUYAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 5º 

CIDETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por ELDIVALDIR AUGUSTO DE ALMEIDA contra o 

Presidente do 5º CIRETRAN-MT, posteriormente substituído pelo DETRAN, 

a fim de conceder, em definitivo, a segurança deferida liminarmente no 

sentido de a autoridade impetrada fornecer ao impetrante o Certificado de 

Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe previamente o pagamento de 

multas existentes e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 398423 Nr: 10499-35.2015.811.0002

 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: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o Impetrante para se manifestar acerca das informações do 

Impetrado , no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323853 Nr: 20251-02.2013.811.0002

 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: GISELE ROSA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar à Requerente, Gisele Rosa Xavier, o valor 

correspondente a 3 (três) salários mínimos a título de danos morais, bem 

como anular a multa referente a infração nº 10663, no valor de R$ 558,30 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). Nestes termos e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito. A Correção monetária incidirá a 

partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula nº 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a contar da 

citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro mencionada, os 

juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, 

deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas 

processuais por ser isento, e condeno-o em honorários advocatícios que 

fixo em R$ 600,00 (seiscentos) reais, nos termos do art. 85 § 8º, do 

CPC.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

§ 3º, do art. 496, do CPC.Transitada em julgado a decisão, ao requerente 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no 

art. 535 do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se 

com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447843 Nr: 10836-87.2016.811.0002

 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: WVDM, WILSON VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA L. DE MORAES 

FRUTUOSO - OAB:GO/ 25.428-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do Novel Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e, via de 

conseqüência, condeno a parte ré a pagar o autor, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos e R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, a ser pago de uma única vez.O valor 

da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros 

legais de 0,5% ao mês, desde a data da citação.Deixo de condenar a 

parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos 

termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Novel CPC.Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 

496 do Novo CPC.Transitada em julgado a decisão, ao Requerente para, 

no prazo legal, executar a sentença nos termos legais previstos no 

NCPC.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329947 Nr: 26248-63.2013.811.0002

 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: CATARINA BERNARDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar à Requerente, Catarina Bernarda da Silva, o valor 

correspondente a 2 (dois) salários mínimos a título de danos morais, 

nestes termos e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. A Correção 

monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na 

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão 

devidos a contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais por ser isento, e condeno-o em 

honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85 § 8º, do CPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º, do art. 496, do CPC.Transitada 

em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 

Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 346525 Nr: 13056-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar ao Requerente, Leonil Martins de Campos Filho, o 

valor correspondente a 1 (um) salário mínimo a título de danos morais, 

nestes termos e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. A Correção 

monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na 

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão 

devidos a contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais por ser isento, e condeno-o em 

honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85 § 8º, do CPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º, do art. 496, do CPC.Transitada 

em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 

Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334674 Nr: 3196-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURENICE DOS REIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITHER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17757, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:OAB/MT17757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito judicial o 

Senhor JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, graduado em ciências 

contábeis.

Às fls. 89/91, o perito apresentou proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais).

 Diante do exposto, considerando o grau de especialização do perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados e o zelo profissional, HOMOLOGO 

os honorários periciais, apresentado à fl.89/91, no valor de R$ R$ 

1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais).

 Outrossim, determino que os honorários periciais serão arcados pelo 

Requerido/Estado, devendo a serventia expedir certidão em favor do 

perito após a apresentação do laudo pericial.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 377689 Nr: 25085-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FELIPA DOS SANTOS CASTRO, EDUARDO 

ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se os autores acerca da petição e documentos de fls.305/371, 

no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402067 Nr: 12436-80.2015.811.0002

 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: LAUDICÉIA FERREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral do 

Estado em face da decisão prolatada às fls. 55, alegando omissão em 

condenar a parte vencida em honorários advocatícios.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 61).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

contradição, porventura existente na decisão de fls. 55, acerca da 

condenação em honorários advocatícios.

 Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência do citado vício na 

decisão atacada, uma vez que, a sentença é clara e fundamentada. 

Motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade por não existir vício na decisão prolatada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307213 Nr: 3091-61.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSARA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: lucineia aparecida munhol de 

oliveira - OAB:10;131, rosimere ribeiro dos santos - OAB:20.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:OAB/MT 8.562-E

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedido contidos na inicial. Deixo de condenar a parte requerente ao 

pagamento das custas e honorários processuais, por ser beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50.Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345622 Nr: 12364-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILDES MARIA DE GODOY, MARIA LUZIA DA SILVA 

PAITER, JACY MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão retro, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325419 Nr: 21806-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO DA SILVA GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Em decorrência do lapso temporal, manifeste-se o Exequente, requerendo 

o que de direito, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 482023 Nr: 3102-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JORGE FEGURI, FUAD FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio monreal rosado - 

OAB:2882-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sobre a impugnação retro, manifeste-se o embargante, no prazo legal.

Int.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89709 Nr: 10904-23.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA CRISTINA MIRANDA 

SOARES - OAB:6758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CIRO JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

04797264187, Rg: 010427, Filiação: João Libano da Silva e Ana Maria da 

Silva, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição de valores conforme Recibo de 

Protocolamento anexo nos autos.

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 03 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103658 Nr: 12417-89.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS RECUR. 

NATURIAIS REN.-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

06867626149, Rg: 864.401, Filiação: Sem Qualificações, data de 

nascimento: 10/02/1950, natural de Nossa Sra do Livramento-, solteiro(a), 

empresário, Telefone 9977-0701. atualmente em local incerto e não sabido

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição de valores conforme Recibo de 

Protocolamento anexo nos autos.

Várzea Grande, 03 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 222781 Nr: 3073-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fls.381/382.

Dê-se vista dos autos, pelo prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296714 Nr: 17067-72.2012.811.0002

 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: MARILENE FONSECA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar à Requerente, Marilene Fonseca Dias, o valor 

correspondente a 3 (três) salários mínimos a título de danos morais, bem 

como o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a título de danos materiais. Nestes 

termos e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. A Correção monetária 

incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula 

nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a 

contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais por ser isento, e condeno-o em 

honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos) reais, nos 

termos do art. 85 § 8º, do CPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º, do art. 496, do CPC.Transitada 

em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 

Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302009 Nr: 22797-64.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Eneli Rosa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a ilegitimidade da parte. Deixo de condenar a Requerente nas custas 

e despesas processuais, por ser beneficiária da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338373 Nr: 6604-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINO JOSE DA SILVA, SATURNINO MARTINS 

SERIGUETE FILHO

 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:

 Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. II), a ser apurado em liquidação.A correção monetária incidirá a partir 

do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação. Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios 

devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, 

consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela 
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Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá 

ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 441267 Nr: 7423-66.2016.811.0002

 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: ROMILDA ALVES DA SILVA, SCHEILA CONCEIÇÃO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais JULGO IMPROCEDENTE, o pedido contido na inicial formulado 

pela Requerente Scheila Conceição Nunes. Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação retro 

mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação. Determino a remessa da presente decisão a 

reexame necessário consoante Súmula 490, do STJ. Decorrido o prazo 

sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de 

Mato Grosso para o reexame necessário da matéria.Transitada em julgado 

a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos do art. 534 e 910 ambos do Código de Processo 

Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 430960 Nr: 1467-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento 

dos valores inerentes a incorporação da gratificação de função, pelo valor 

percebido por um Diretor de Escola, contemplado na Lei Municipal nº 

3.896/2013, já na próxima folha de pagamento, acrescidas de todas 

aquelas que se venceram até a efetiva incorporação, cujo valor será 

apurado em posterior liquidação de sentença. Assim, Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança..Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I), a ser apurado em liquidação.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC.Transitada 

em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de 

Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413368 Nr: 18560-79.2015.811.0002

 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: EDUARDO SÁVIO DE OLIVEIRA, EDILAINE CONCEIÇÃO 

DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito(a) judicial a 

Sra. Ana Helena Esmeraldo Canavarros, graduada em ciências contábeis.

Às fls. 63/69, a perita apresentou proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

 Diante do exposto, considerando o grau de especialização da Sra. Perita, 

a complexidade dos trabalhos realizados e o zelo profissional, 

HOMOLOGO os honorários periciais, apresentado à fl.63/69, no valor de 

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

 Outrossim, determino que os honorários periciais serão arcados pelo 

Requerido/Município, após a juntada do laudo, expeça-se certidão em 

favor da perita.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331052 Nr: 27341-61.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER TEREZINHA DE ASSUNÇÃO DE SENE, JOLICE 

IZABEL MUNIZ DE CAMPOS, MARIETA VAZ DE PAULA, MADALENA 

MARIA DE ASSUNÇÃO, MARIA DAMASIA DE ASSUNÇÃO, MARILENE 

MARIA DE ASSUNÇÃO CAMPOS, OLIVA VENANCIA DOS SANTOS, 

MOISES PAULO DE ASSUNÇÃO CAMPOS, MAURO LUIS DE ASSUNÇÃO 

CAMPOS, NORLY MARIA BARROS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. II), a ser apurado em liquidação. A correção monetária incidirá a partir 

do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação. Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios 

devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, 
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consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá 

ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

NCPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 384880 Nr: 1968-57.2015.811.0002

 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: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato 

Grosso em face da decisão prolatada às fls. 230/232, alegando omissão 

acerca da condenação do Requerente aos honorários de sucumbência.

Os embargos foram opostos tempestivamente (fls.238).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto omisso, porventura existente na decisão de fls. 230/232, no sentido 

de requerer seja sanada a omissão, visto que não foi prolatada decisão 

acerca dos honorários de sucumbência.

Ocorre que, a Requerente é beneficiária da Justiça Gratuita, deferido à 

fl.238.

 A Lei nº 1.060/50 no Art. 12 diz que “A parte beneficiada pela isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família...”

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade com fundamento no artigo 12 da Lei 

1.060/50, deixo de condenar a parte Requerente em honorários de 

sucumbência, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, e mantenho a 

sentença tal como está lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 327637 Nr: 23958-75.2013.811.0002

 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: ABADIA FÁTIMA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela da Silva Ribeiro - 

OAB:10.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado por ABADIA FÁTIMA BEZERRA e, condeno o Município de 

Várzea Grande-MT, ao pagamento da diferença perseguida durante o 

período compreendido de 11/10/2002 a 31/10/2006, que deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais – “fixados no 

percentual de 6% ao ano.Após, à Superior Instancia para o reexame 

necessário da sentença.Transitada em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º do NCPC.Deixo de condenar o requerido nas 

custas e despesas processuais por ser isento nos termos da Lei nº. 

7.603/2001.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302985 Nr: 23895-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO KOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, tendo 

em vista estar prescrito o direito de indenização, pelos motivos e 

fundamentos acima elencados.Deixo de condenar o Requerente aos 

honorários advocatícios, tendo em vista o Requerente ser beneficiário da 

justiça gratuita.Custas “ex lege”.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320050 Nr: 16421-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARI BENEDITO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao contador judicial para atualização do débito nos moldes da sentença, 

bem como sem a inclusão indevida do décimo terceiro no cálculo.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259669 Nr: 19143-40.2010.811.0002

 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): CARLOS ALBERTO HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 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. 8.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC/15, com resolução do mérito, informou ainda, que os 

honorários advocatícios estão pagos, fls. 38/42.

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.

 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.

Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 2213-73.2012.811.0002

 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 GUILHERME CORREA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio melli Arisi - OAB:21.848, 

Elieser da Silva Leite - OAB:6384B, Lucas Pinheiro Ciriaco - 

OAB:21.182-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 78720 Nr: 1466-70.2005.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATUARANA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ELBIO GONZALEZ - 

OAB:OAB/MT 7241-A, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:OAB-MT 

2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DETERMINO o bloqueio no valor correspondente à execução proposta, em 

conta bancária pertencente ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente 

para a quitação do débito atualizado.

 O bloqueio será realizado através do sistema online BACEN-JUD, e assim 

que efetivado, seja a importância imediatamente transferida para a conta 

única do TJMT, de modo que o respectivo valor esteja vinculado ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio judicial.

Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 397661 Nr: 10102-73.2015.811.0002

 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: ALEANDRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 

16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise dos cálculos.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 108886 Nr: 4791-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Intimar o advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo (OAB/MT 9098), 

que patrocina a defesa do acusado Marcelo Ribeiro Domingos, para no 

prazo de 05 dias apresentar suas alegações finais, por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 439966 Nr: 6774-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY DE ANUNCIAÇÃO RIBEIRO 

JURUMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intimar o advogado Joel Feliciano Moreira (OAB/MT 6833), constituído pelo 

acusado Jhonny de Anunciação Ribeiro Jurumeira, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o rol das testemunhas que irão depor em plenário 

do Júri, oportunidade em que poderá juntar documentos e/ou requerer 

diligências, conforme previsto no art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 474070 Nr: 23198-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, ALEX JOSE DA 

SILVA CUNHA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO, JEAN CARLOS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, IVO MARCELO 

SPINOLA - OAB:123.731, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, 

MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 Intimar Doutor Bibiano Pereira Leite Neto OAB/MT 8938, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos em correição. (...) Em 

sendo positivo o contato e em havendo confirmação do advogado acerca 

de seu patrocínio à defesa do réu, intime-se para apresentação da 

procuração e resposta a acusação, certificando.No caso de informação 

negativa quanto a constituição do advogado, pelo réu Edervaldo, para esta 

ação penal, aguarde-se o retorno da carta precatória expedida e a 

informação concreta do réu quanto ao nome de seu advogado para este 

processo ou necessidade de nomeação de defensor público para 

promover sua defesa.Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 326459 Nr: 22814-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, KLEYTON 

DA SILVA FREITAS, LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR, ELIAS 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO 

ESTADUAL - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.195

 DECISÃO: I – Tendo o Réu ELIAS comparecido a esta audiência 

desacompanhado de seu Advogado, embora regularmente intimado este 

não justificou a impossibilidade de comparecimento até o momento da 

realização da audiência pelo que nomeio para sua Defesa, somente para 

este ato, o Defensor Público Dr. CAMILLO FARES ABINADER NETO 

conforme o disposto no art. 265, § 2º do CPP. INTIME-SE para os demais 

atos o Advogado do Réu, Dr. VITOR LIMA DE ARRUDA. II – DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 19/09/2018 às 13h:30min. Intimem-se. 

Requisite-se. III – Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária Gabinete, o 

digitei.Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIOMinistério Público: 

JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO Defensor do Réu LEONARDO: 

CAMILLO FARES ABINADER NETO Advogado da Ré KELLY: LAURO 

GONÇALO DA COSTARé: KELLY CRISTINA SILVA AMARALRéu: ELIAS 
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JORGE DA SILVA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 429067 Nr: 200-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE PAULA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Fernando de Paula Almeida, Cpf: 95369147191, Rg: 

11695889 Filiação: Anildo Francisco de Almeida e Elizete Alves de 

Almeida, data de nascimento: 10/08/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, funileiro-caseiro, Endereço: Rua da Felicidade, 

Penultima Casa Qd. 27 Casa 12, Bairro: Capela do Piçarrão, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ COMO INCURSO NAS SANÇÕES 

PENAIS DO ART.155,"CAPUT", NA FORMA DO ART.71,AMBOS DO 

CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art.155, 

caput, c/c art. 71, ambos do CP, FERNANDO DE PAULA ALMEIDA, 

brasileiro, filho de Anildo Francisco de Almeida e Elisete Alves de Almeida, 

nascido em 10/08/1981, natural de Cuiabá/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

reincidente e tem maus antecedentes.

 Sobre a conduta social do réu não há nos autos informações sobre seu 

convívio em sociedade capaz de influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão (CP, 

art. 155, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face da determinação contida no art. 71 do CP, aplico ao Réu a pena, 

01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, e aumento-a em um sexto, 

resultando esta, pois em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 5 (cinco) dias, 

tornando-a definitiva, devendo esta ser cumprida em regime aberto e 11 

(onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, por ter 

sido defendido por defensor público, donde se presume sua 

hipossuficiência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 24 de abril de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):JULIA CARVALHO VILASBOAS

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 518891 Nr: 23864-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN PABLO FERREIRA LOPES, ALEF 

FERNANDO DE PINHO SANTOS, CLEITON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17055

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alef Fernando de Pinho Santos, Cpf: 05138748106, Rg: 

19889135 SSP MT Filiação: Francisco Jorge dos Santos e Eliane 

Aparecida de Pinho, data de nascimento: 11/10/1993, brasileiro(a), natural 

de Várzea grande-MT, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua Manoel 

Lopes, N°26,, Bairro: Pirineu/, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O 1º, 2º E 3º DENUNCIADOS ESTÃO INCLUSOS NAS 

SANÇÕES PENAIS PREVISTAS DOS ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II, DO 

CP.

Decisão/Despacho:''Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENAR nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, 

ALLAN PABLO FERREIRA LOPES, brasileiro, filho de José Nilton Pereira 

Lopes e Maria Inês Ferreira Lopes, nascido aos 11/10/1994, natural de 

Quatá/SP; ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS, brasileiro, filho de 

Francisco Jorge dos Santos e Eliane Aparecida de Pinho, nascido aos 

11/10/1993, natural de Várzea Grande/MT e CLEITON HENRIQUE DA 

SILVA, brasileiro, filho de Rosilene Maria da Silva, nascido aos 14/04/1994, 

natural de Várzea Grande/MT.'' (...) ''ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário, porém responde outras ações penais.

A culpabilidade é evidente, pois ALEF tinha plena consciência da ilicitude 

de suas atitudes.

Não há informações sobre sua conduta social e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou evidente que o réu agiu em busca de 

dinheiro fácil.

 Sobre a culpabilidade do Réu, analisando as declarações das vítimas, não 

apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo penal.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo e as consequências são 

as naturais.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos I e II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço – redação anterior), remanescendo, assim, 5 

(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de 

quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva devendo ser 

cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (CP art. 33, § 2°, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais.

Diante do regime aplicado, concedo aos réus o direito de aguardarem em 

liberdade pelo trânsito em julgado. Expeça-se alvará de soltura, colocando 

os réus em liberdade, se por outro motivo não se encontrarem presos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito''

Nome do Servidor (digitador):JULIA CARVALHO VILASBOAS

Portaria:52/2007

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 71869 Nr: 5611-09.2004.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIOR MORAES, IVANILDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARETO - 

OAB:10.274

 DR. EDNO DE FRANÇA BARETO - OAB/MT 10.274, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 29/08/2018, às 14:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 530436 Nr: 4605-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145

 DR. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB Nº. 15145, 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20.09.2018, 

às 14:30 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431855 Nr: 2052-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA SOUZA DE ALMEIDA, FABIANA DE 

SOUZA GALDEIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 9.983, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, Cpf: 

05318232108, Rg: 240155-0, Filiação: Maria Ester de Souza Galdeias, data 

de nascimento: 09/11/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Telefone 99289-6865. 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: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação 

supra, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO a 

acusada FABIANA DE SOUZA GALDEIAS nas sanções do art. 155, 

“caput” e do art. 155, §4º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 

71, todos do CP, ao cumprimento de 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES e 22 

(VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e mais o 

pagamento da pena pecuniária de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Considerando que os crimes não foram cometidos com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de ré primária e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à 

comunidade ou a entidades públicas, à critério do Juízo das Execuções, e 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.ISENTO a condenada, que foi assistida 

pela Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser 

encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com 

as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, a Defensoria Pública e a 

representante do Ministério Público e, via DJE, a condenada revel.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 311423 Nr: 7505-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DIAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:OAB/MT 6.610

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM OAB/MT 

SOB O N° 6.610/O PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A DEFESA 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488669 Nr: 7324-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ELIETE MORAIS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAITANO PEDROSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAITANO PEDROSO DE AMORIM, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

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.

Despacho/Decisão: Processo Código 488669VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por TEREZINHA ELIETE MORAIS 

AMORIM, 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 em um crime 

apenado pelo Código Penal, por parte do requerido CAITANO PEDROSO DE 

AMORIM, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Assim, restando configurada a 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. 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).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 
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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. 172, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).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.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. Intime-se 

a Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 07 

de abril de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito( Nos 

termos do Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal)

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, 20 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.: 487946 Nr: 6858-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA RAMOS MATTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE NORAIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA RAMOS MATTOS ALVES, Cpf: 

93588909168, Rg: 1407112-6, Filiação: Ester Sividini Ramos e Valdinvino 

Mattos, data de nascimento: 11/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Umuarama-PR, casado(a), operadora de caixa, Telefone 65 9.9219-5390. 

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: Processo Código 487946VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por FABIANA RAMOS MATTOS 

ALVES, 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 em um crime 

apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte do requerido GILMAR DE 

NORAIS ALVES, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando:SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO 

PORTE DE ARMAS DE FOGO, devendo ser comunicado ao órgão 

competente, inclusive ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, por se tratar de Policial Militar, nos termos da Lei nº 

10.826/03 (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 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).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.AFASTAMENTO DA OFENDIDA DO 

LAR, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/06).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. 172, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).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.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. Intime-se 

a Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 31 

de março de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito (Nos 

termos do Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal)

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, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 543839 Nr: 1131-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ESSJ, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, RADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO - OAB:22037/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 Em primeiro lugar, indefiro o requerimento de fls. 97/100, de nulidade dos 

atos processuais praticados, (...) .Em segundo lugar, indefiro a cassação 
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da r. decisão de fls. 34/36, não impugnada pelas vias recursais, máxime 

considerando o teor do relatório do estudo psicossocial de fls. 47/56, que 

atesta que a criança se encontra bem com o pai, bem como o parecer 

ministerial (fls. 172).Em terceiro lugar, uma vez que o feito não comporta 

julgamento antecipado da lide, designo audiência de instrução para o dia 

05/09/2018, às 14h15min, devendo o(s) advogado(a;s) dos réus intimar as 

testemunhas do dia, hora e local da audiência, nos termos do artigo 455 do 

CPC , deprecando-se as oitivas das testemunhas Marília de Paula Oliveira, 

Rosimeire Paula de Oliveira Izaias e João Batista de Paula (fls. 120) e 

requisitando-se os Conselheiros Tutelares.(...).Em quarto lugar, (....) 

concedendo à avó materna, Sra. Sandra Guilhermina dos Santos, o direito 

de visitas da criança Erick Silveira Santos Júnior, em finais de semanas 

alternados, com a retirada do infante às 08h aos sábados e a entrega às 

19h aos domingos.(....).Em sétimo lugar, considerando o teor do estudo 

psicossocial realizado às fls. 47/56, oficie-se às Secretarias de Saúde 

dos Municípios de Várzea Grande e Cuiabá requisitando respectivamente 

o acompanhamento psicológico do infante Erick Silveira Santos Júnior e da 

ré Andreza Paula dos Santos, pelo período que se fizer necessário.Em 

oitavo lugar, verifica-se que o requerimento formulado às fls. 168/169 

perdeu o objeto, (...).Por fim, intimem-se os advogados do réu Rafael 

Apolinário de Oliveira Souza a regularizar a representação processual, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, haja vista que não foi juntada até o 

momento aos autos a procuração respectiva.(...).Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA.Várzea Grande, 17 de agosto de 2018.Carlos José 

Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 267878 Nr: 6670-85.2011.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE AZEVEDO, VALGNICE 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em primeiro lugar, traslade-se cópia da r. sentença de fls. 312/318, do v. 

acórdão de fls. 382/389 e da certidão de trânsito em julgado de fls. 391 

dos autos nº 13622-51.2009.811.0002 (Código 233563) para o presente 

feito.

Em segundo lugar, considerando que a adolescente Maria Vitória 

Rodrigues de Carvalho reside com os adotantes Manoel Augusto de 

Azevedo e Valgnice Camargo de Oliveira no Município de Cuiabá/MT, 

consoante se vê do relatório informativo de fls. 43/44, mandado de 

intimação positivo de fls. 81/82 e comprovante de endereço de fls. 89, e 

considerando a regra do Juízo imediato prevista no artigo 147, inciso I, do 

ECA , com fulcro, ainda, na Súmula nº 383 do STJ , DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito em 

favor do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde os autos deverão ser remetidos com as nossas 

homenagens para os devidos fins.

Intimem-se.

Ciência ao parquet.

Tudo cumprido, procedam-se às baixas e anotações necessárias nesta 

Comarca.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 17 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 492366 Nr: 9473-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver advogado 

indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça e, se for o caso, das 

custas processuais, ainda que a título de complementação, a fim de 

possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, 

do novo CPC).

Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação.

Atendida a providência supra, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia da carta como mandado.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 08 de maio de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 434614 Nr: 3771-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos em correição etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

representação em face do adolescente DIOGO ADÃO SCHLICKMANN, 

atribuindo-lhe a prática do ato infracional análogo à conduta tipificada no 

artigo 157, inciso § 3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, porque, em 

união de desígnios e divisão de tarefas com os imputáveis Francioney 

Bispo do Nascimento e Rudnei Nunes Santos, mediante grave ameaça e 

violência contra a pessoa exercida com emprego de arma de fogo, a fim 

de obter vantagem econômica, subtraíram para si o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em espécie, pertencentes a Ailton Coelho de Melo e 

Valdirene Carmen Corrêa de Melo, tendo a violência resultado na morte de 

Ailton Coelho de Melo, no dia 24 de julho de 2014, por volta das 18h30min, 

em residência particular, na rua G, quadra 22, nº 14, Loteamento Jardim 

Paula I, neste Município de Várzea Grande.

Narra a representação, que foi instruída com o respectivo procedimento 

de apuração de ato infracional de fls. 08/131, que “(...) infere-se do 

incluso boletim de ocorrência que, na referida data e local, as vítimas 

estavam em casa, organizando-se para irem à igreja, tendo Ailton Coelho 

dirigindo-se ao portão da residência, enquanto Valdirene Carmen 

continuava no quarto do casal, para verificar se havia movimentação na 

rua, ocasião em que foi surpreendido pelo Representado e Francioney, os 

quais haviam pulado o muro lateral da residência e ambos portavam arma 

de fogo do tipo revólver, anunciando roubo. Ao abordarem Ailton Coelho, 

mediante violência exercida com arma de fogo, a vítima ofereceu 

resistência às exigências do representado e seu comparsa, iniciando luta 

corporal contra eles, momento em que Francioney efetuou o primeiro 

disparo de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a no membro 

superior esquerdo. Na sequência, o Representado afastou-se de 

Francioney e foi até o exterior da residência onde permaneceu 

aguardando os agentes imputáveis para empreenderem fuga. Ao ouvir o 

primeiro disparo, Rudnei Nunes, que estava no exterior do imóvel de vigia, 

adentrou na referida residência e auxiliou Francioney e agredir fisicamente 

ao já debilitado e ferido Ailton Coelho, tendo ambos cruel e friamente 

desferido chutes e pontapés na vítima já caída ao solo, tendo, por fim, 

Francioney disparado um segundo tiro no abdômen da vítima, o que levou 

ao óbito causado por choque hipovolêmico. Não satisfeitos com a 

perversidade com que ceifaram a vida de Ailton Coelho, Francioney e 

Rudnei ainda se dirigiram ao quarto do casal, onde encontravam a vítima 

Valdirene Carmen escondida em baixo da cama do casal e a ameaçaram, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a 

entregar o dinheiro que sabiam possuir em casa, tendo, em seguida, os 

agentes imputáveis surrupiando da vítima o valor de R$ 500,00 em 

espécie. Por fim, Francioney e Runei uniram-se ao Representado que os 
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aguardava fora da residência e os agentes empreenderam fuga do local 

dos fatos. Considerando as pífias motivações apresentadas pelo 

Representado para proceder à pratica do ato infracional ora em comento, 

bem como a crueldade e barbaridade com que uma vida foi brutalmente 

ceifada, mister a efetiva aplicação dos dispositivos socioeducativos 

presentes no ECA, a fim inserir o Representado em programas de 

reinserção social para que receba o devido acompanhamento e orientação 

familiar (...)” (sic – fls. 05/07).

A representação foi recebida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo pela r. decisão de fls. 137/138, que também determinou a internação 

provisória do representado diante da gravidade do fato narrado na 

representação e sus condições pessoais desfavoráveis.

Após regular citação, notificação e a apresentação (fls. 150/151 e 

152/153), o representado apresentou sua defesa prévia (fls. 158/160), 

reservando-se ao direito de analisar o mérito em memoriais, arrolando as 

mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público.

Às fls. 162/163, em audiência de continuação, foi inquirida a vítima 

Valdirene Carmem Correa de Melo.

Em alegações finais (fls. 68/82), o órgão do Ministério Público entendeu 

estarem comprovadas a materialidade e a autoria, requerendo a 

procedência da representação contra o adolescente pelo ato infracional 

análogo ao crime de latrocínio, aplicando ao representado Diogo Adão 

Schlickmann a medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 

112, inciso VI, do ECA.

O representado apresentou seus memoriais finais às fls. 84/92, pugnando 

pela absolvição do representado, nos termos do artigo 386, incisos II, V, 

VII, do Código Processual Penal, tendo em vista a ausência de provas.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos processuais e as condições genéricas da 

ação, não havendo quaisquer irregularidades a sanar ou requerimentos 

pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito.

Pretende-se atribuir ao representado Diogo Adão Schlickmann a prática do 

ato infracional análogo ao crime de latrocínio, previsto no artigo 157, inciso 

§ 3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Verifica-se que a materialidade da conduta é confirmada pelo boletim de 

ocorrência de fls. 14/15, termo de exibição e apreensão de fls. 18, cópia 

da certidão de óbito de fls. 19, laudo pericial de fls. 39/53, além dos demais 

elementos constantes dos autos, notadamente a confissão do 

representado.

A autoria, por sua vez, também está sobejamente evidenciada, ante o 

conjunto probatório produzido contra o adolescente, sobretudo pelos 

depoimentos coerentes colhidos durante a instrução processual, aliados à 

confissão do adolescente (fls. 154).

Vale, nesta oportunidade, ressaltar que o representado Diogo Adão 

Schlickmann confirmou a prática do ato infracional a ele imputado em sede 

extrajudicial (fls. 126/127) e, na sua apresentação em Juízo (fls. 153/154), 

relatou que estava junto com outro indivíduo chamado Francioney no 

assalto, mas que a arma de fogo era do seu comparsa e não sua. Narrou 

também que ao entrar na residência a vítima reagiu e ambos entraram em 

luta corporal, porém conseguiu se desvencilhar. Em sequência, seu 

comparsa Francioney, na tentativa de imobilizá-la, também iniciou uma luta 

corporal, agredindo fisicamente a vítima com socos e pontapés até que, 

em posse da arma de fogo, desferiu 02 (dois) disparos contra a vítima, 

afirmando que presenciou a cena.

Alegou que ambos estavam com a intenção de roubar e que não 

conheciam as vítimas, que elas foram escolhidas aleatoriamente. Narrou 

também que Francioney, após disparar contra a vítima, foi ao quarto, mas 

que ele não sabe dizer se o seu comparsa pegou algum dinheiro.

Por sua vez, a vítima Valdirene Carmem Correa de Melo, devidamente 

inquirida em Juízo (fls. 162/163), informou que a vítima era seu marido e 

que no dia do fato, por volta das 18h50min, eles estavam indo à igreja, 

porém, ao sair, seu marido pediu para que ela retornasse e tirasse a 

corrente de ouro, pois podia ser perigoso sair com a corrente no pescoço. 

Em seguida, a vítima informou que foi até seu quarto, tirou a corrente, 

enquanto seu marido ficou do lado de fora esperando, mas ao sair do 

quarto falou que escutou vozes e um barulho estranho vindo da sala. 

Desta forma, avistou seu marido já em luta corporal com um indivíduo que 

não sabia identificar quem era.

Narrou que, ao ver a cena, ficou com medo e se escondeu debaixo da 

cama e que seu marido continuou sendo agredido fisicamente, quando em 

seguida um dos indivíduos desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo 

contra seu esposo. A vítima aduziu que seu marido, ainda lúcido e 

consciente, pediu que ela pegasse o dinheiro no guarda roupa, quando 

saiu debaixo da cama e também foi agredida fisicamente, pois os 

indivíduos apagaram a luz e puxaram seu cabelo, porém conseguiu 

acender a luz depressa e deu o dinheiro para o indivíduo, mas afirmou que 

ele rejeitou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) dizendo que era 

pouco, tendo o mesmo continuado a agredir seu marido e o ameaçando 

caso reagisse.

Em sequência, os 02 (dois) indivíduos empreenderam fuga.

 A vítima relatou, ainda, que no dia do fato o adolescente no período da 

tarde ficava passando toda hora em frente à sua casa, mas que ela não 

sabe dizer se foram somente 02 (dois) indivíduos que entraram na sua 

residência, pois acredita que o menor ficou do lado de fora da casa, até 

porque os 02 (dois) que entraram eram morenos. Contudo, afirmou que 

não conseguiu ver o rosto dos indivíduos, tão somente daquele a quem 

entregou o dinheiro, até mesmo porque explicou que ficou a maior parte do 

tempo debaixo da cama e, quando eles foram embora, ela só os viu de 

costas.

Por fim, relatou que antes do fato havia recebido uma ligação estranha de 

um rapaz que dizia ser seu sobrinho pedindo dinheiro, afirmando que se 

não desse o dinheiro, ele iria buscar.

Nesse contexto, em que pese a vítima não ter visualizado o representado 

em sua residência, ficou evidente que a ofendida, diante da severa 

ameaça e intimidação exercida pelos autores do crime e ao se resguardar 

no seu quarto, não teve a chance de notar a presença de outros 

indivíduos na ação criminosa, senão aquele que, por um lapso de tempo, 

observou em luta corporal com seu marido e que lhe abordou no interior do 

seu quarto puxando seu cabelo, não podendo assim visualizar 

detalhadamente outros indivíduos e suas características físicas e roupas 

usadas.

Entretanto, o representado em todos as oportunidades em que foi ouvido, 

seja em Juízo (fls. 152/154) ou fora dele (fls. 126), confessou a 

participação no ato infracional análogo ao crime de latrocínio consumado, 

narrando inclusive ter presenciado o momento dos disparos que atingiram 

a vítima, bem como que entrou em luta corporal com ela.

 Desse modo, pelo que se extrai dos depoimentos supramencionados, 

estão comprovadas a ocorrência do ato infracional descrito na 

representação e sua autoria, já que as provas documentais e orais 

constantes nos autos comprovam de forma inequívoca que o 

representado foi mesmo o autor do ato infracional análogo ao crime de 

latrocínio consumado, devendo ser por ele, portanto, responsabilizado, 

não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta, 

tampouco na existência de qualquer nulidade processual ou inexistência 

de provas, como sustentou a defesa técnica em seus memoriais finais.

Outrossim, com base na prova oral produzida em audiência, verifica-se 

que o animus necandi do ato infracional está devidamente comprovado, 

porque está claro que a conduta foi praticada com intenção de subtração 

de bens, porém, tendo em vista a reação da vítima, o representado nada 

fez, acabando por auxiliar seu comparsa a matar a vítima para assegurar 

o resultado delituoso, lembrando inclusive que houve efetiva subtração no 

local. Sendo assim, não há como este Juízo chegar a outra conclusão 

senão a de que realmente é de rigor reconhecer a procedência da 

representação em face do representado.

Note-se, por relevante, que, durante a execução do roubo, ao ver a vítima 

reagindo, embora caída no chão em decorrência dos 02 (dois) disparos 

efetuados por Francioney, o representado, em reprovável comportamento 

visando ajudar seu comparsa, viu tudo e nada fez para que pudesse 

contornar a situação ou socorrer a vítima, ficando, assim, evidenciada a 

reprovável intenção de ambos de ceifar a vida da vítima, ou ao menos 

assumirem o risco do resultado morte, somente para garantir o êxito da 

subtração dos bens da residência da vítima, estando comprovada, 

portanto, a existência do animus necandi, necessário à caracterização de 

latrocínio, assim como do intenso e completo menosprezo pela vida e 

patrimônio alheios.

A jurisprudência mais abalizada assim já decidiu, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE 

LATROCINIO. MERITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AÇÃO COM 

VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA JUSTIFICA INTERNAÇÃO. PRECEDENTES 

STJ. 1. Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas 

pelos elementos probatórios carreados aos autos. 2. Em se tratando de 

ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é 
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possível a aplicação a medida socioeducativa de internação, nos termos 

do inc. I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (STJ. HC 

325502 / MS). 3. Recurso conhecido, e, no mérito, improvido.” (TJPA; APL 

0000545-54.2015.8.14.0301; Ac. 173962; Belém; Primeira Turma de Direito 

Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julg. 03/04/2017; DJPA 

26/04/2017; Pág. 189) grifos nossos

____________________________________________________________

___“APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE 

LATROCINIO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO GRAVE 

PERPETRADO COM VIOLÊNCIA EXACERBADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO 

APLICADA COM ACERTO. RECURSO IMPROVIDO. O delito que é 

engendrado com violência à pessoa não condiz com medida 

socioeducativa mais branda do que a medida de internação, conforme 

prediz o art. 122, inciso I, do ECA, somado ao fato de que o estudo 

psicológico realizado no adolescente não lhe é, na totalidade, favorável.” 

(TJMT; APL 5607/2014; Várzea Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. 

Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 22/04/2014; DJMT 25/04/2014; Pág. 

62) grifos nossos

Destarte, diante das provas produzidas, impõe-se o reconhecimento da 

ocorrência do ato infracional análogo a latrocínio consumado, previsto no 

artigo 157, inciso § 3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal

 Imperioso ressaltar que o dolo deve ser entendido como a vontade, o 

desejo de realizar a conduta e atingir o resultado ou, na brilhante definição 

de Julio Fabbrini Mirabete, “o dolo é a vontade dirigida à realização do tipo 

penal. São elementos do dolo, portanto, a consciência e a vontade”, o qual 

ficou evidenciado no caso vertente.

Portanto, estando robustamente comprovadas a materialidade e a autoria 

do ato infracional análogo ao crime de latrocínio, sendo harmônico e 

indene de dúvidas o contexto probatório, máxime diante da confissão do 

representado, não há como este Juízo chegar à outra conclusão senão a 

de que realmente é de rigor reconhecer a procedência da representação.

Dessa forma, cabe, então, apenas passar-se à análise da medida 

socioeducativa mais adequada ao caso vertente dentre aquelas previstas 

no artigo 112 da Lei Federal nº 8.069/90 (advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 

inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento 

educacional, além das previstas no art. 101, I a VI do ECA.

 Como é cediço, as medidas socioeducativas devem ser aplicadas 

levando-se em conta o objetivo da Lei nº 8.069/90, que é a proteção 

integral da criança e do adolescente, ressaltando-se que esta “abrange 

todas as necessidades do ser humano para o pleno desenvolvimento de 

sua personalidade” (Interesses Difusos e Coletivos, Gianpaolo Poggio 

Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 13), a remissão dos maus atos por eles 

praticados e o desenvolvimento e a integração da criança e do 

adolescente na sociedade em que vivem, além dos objetivos indicados no 

já transcrito artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.594/2012.

Neste contexto, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio 

Sotto Maior a respeito das medias socioeducativas, na obra Estatuto da 

Criança e do Adolescente Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 

378, in verbis:

“Então, para o adolescente autor de ato infracional a proposta é de que, 

no contexto da proteção integral, receba ele medidas sócio-educativas 

(portanto, não punitivas), tendentes a interferir no seu processo de 

desenvolvimento objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva 

integração social.

O educar para a vida social visa, na essência, ao alcance da realização 

pessoal e de participação comunitária, predicados inerentes à cidadania.

Assim, imagina-se que a excelência das medidas sócio-educativas se fará 

presente quando propiciar aos adolescentes oportunidade de deixarem de 

ser meras vítimas da sociedade injusta que vivemos para se constituírem 

em agentes transformadores desta mesma realidade.” grifos nossos

Por outro lado, os critérios que devem ser observados para aplicação de 

tais medidas são dois: “1º A capacidade do adolescente para cumpri-las. 

2º As circunstâncias e a gravidade da infração.” (Interesses Difusos e 

Coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 31) grifos 

nossos

Para aplicação da medida de advertência, são suficientes os indícios de 

autoria. Já para imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do 

artigo 112, há necessidade de prova da autoria e materialidade (artigo 114 

do ECA).

A medida de internação, por sua vez, que se constitui em medida privativa 

de liberdade, consiste na medida socioeducativa mais grave.

O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da 

aplicação da medida de internação, reza que:

“A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 

imposta.” grifos nossos

No caso sub judice, verifica-se que o representado Diogo se enquadra na 

hipótese descrita no artigo 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90, uma vez que a 

infração por ele cometida (latrocínio), tipificada no artigo 157, inciso § 3º, 

c/c artigo 29, ambos do Código Penal, foi gravíssima, conforme fartamente 

demonstrado na fundamentação da presente sentença e, 

consequentemente, perpetrado mediante violência e grave ameaça à 

pessoa, causando a morte da vítima em decorrência da extrema violência 

e crueldade empregadas.

No que se refere à reiteração no cometimento de outras infrações graves 

a que faz menção o artigo 122, II, da Lei nº 8.069/90, verifica-se que o 

representado possui registro de outra infração (autos código 351049 - 

roubo majorado, embora beneficiado com remissão), mas de qualquer 

forma tal circunstância de caráter subjetivo não afasta a gravidade da 

conduta por ele praticada, porquanto ficaram demonstradas de forma 

cabal a periculosidade e frieza do representado, inclusive demonstrada 

em audiência, em aderir ao roubo e entrar em luta corporal com a vítima, 

permitindo, ainda, que seu comparsa desferisse 02 (dois) disparos de 

arma de fogo contra a indefesa vítima, a qual não apresentava qualquer 

risco à empreitada criminosa, sendo necessário, portanto, afastá-lo por 

ora do convívio social.

É nesse sentido a lição de Valter Kenji Ishida na obra Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Ed. Atlas, 7ª Edição, pág. 182, na qual disserta sobre os 

três princípios condicionantes da aplicação da medida de internação:

“(1) o da brevidade, no sentido de que a medida deve perdurar 

tão-somente para a necessidade de readaptação do adolescente;

(2) o da excepcionalidade, no sentido de que deve ser a última medida a 

ser aplicada pelo Juiz quando da ineficácia de outras;

 (3) o do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

visando manter condições gerais para o desenvolvimento do adolescente, 

por exemplo, garantindo seu ensino e profissionalização.”

 Quanto ao caráter de excepcionalidade da medida de internação, leciona 

Martha de Toledo Machado, na obra “A Proteção Constitucional de 

Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos”, Ed. Manole, 2003, pág. 

351, que:

“Nesses moldes se concretizou a garantia da excepcionalidade da 

privação de liberdade da lei ordinária.

Note-se que os comandos do artigo 122 – em decorrência da própria 

fórmula legal “só poderá ser aplicada” a internação – não querem dizer 

que a essa sanção deva necessariamente ser aplicada quando se 

configurem as hipóteses do inciso I ou do inciso II.

Daí minha assertiva de que o juiz teoricamente pode escolher qualquer das 

medidas cominadas na lei para qualquer fato tipificado na lei penal, 

respeitadas tais limitações.” grifos nossos

Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que 

há alguma estrutura familiar de tal representado, que ele está trabalhando, 

não se pode também olvidar que o representado, que já cumpriu medida 

socioeducativa mais branda, a qual não atingiu sua finalidade 

socioeducativa, praticou ato infracional de extrema gravidade, o que deve 

ser a todo custo prevenido pelo Estado Juiz para que se possa garantir 

seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração 

social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência 

de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da 

proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos 

desideratos da jurisdição.

Sobre o assunto, realçando a importância da medida socioeducativa para 

a devida compreensão e reflexão do adolescente quanto à inadequação 

de sua conduta, a jurisprudência já decidiu:

“Roubo – Medida socioeducativa deve servir de parâmetro à compreensão 

do adolescente no tocante ao desvalor da conduta perpetrada - Recurso 

improvido, mantida a medida de internação” (TJSP, AP. 34340.0/5, rel. 

Cunha Bueno) grifos nossos

____________________________________________________________

___
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“RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME 

DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. MEDIDA 

SÓCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 

PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME GRAVE. ART. 122, INCISO I DO 

ESTATUTO MENORISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 

PEDAGÓGICO DIUTURNO PARA MELHOR RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO 

NA SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA, DE 

OFÍCIO, A INCLUSÃODO ADOLESCENTE EM PROGRAMA ESPECÍFICO DE 

TRATAMENTO PARA A DESINTOXICAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 101, 

INCISO VI, C/C ART. 112, VII, AMBOS DO MENCIONADO ESTATUTO. 

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Em face da gravidade do ato 

infracional análogo ao crime de homicídio qualificado perpetrado pelo 

recorrente, revela-se correta a aplicação da medida de internação, por 

estar configurada uma das hipóteses autorizadoras da medida, prevista 

no art. 122, incisos I do Estatuto da Criança e do Adolescente, não apenas 

pelo caráter punitivo, mas ressocializador e pedagógico, de acordo com o 

princípio da proteção integral.” (TJMT; APL 57481/2009; Capital; Terceira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 20/07/2009; DJMT 

27/07/2009; Pág. 38) grifos nossos

____________________________________________________________

___

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

DO STJ, EM CONSONÂNCIACOM ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

PRETÓRIO EXCELSO. ECA. ATO INFRACIONALEQUIPARADO AO DELITO 

DE ROUBO QUALIFICADO. INTERNAÇÃO. EMPREGO DEVIOLÊNCIA 

CONTRA A PESSOA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. 

INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO. PARECER DA EQUIPE TÉCNICA. - O Superior Tribunal de 

Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, 

ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos 

casos de flagrante constrangimento ilegal. - A medida socioeducativa de 

internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei nº 

8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave 

ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado 

cometimento de outras infrações graves; ou c) quando haja o 

descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 

- Na hipótese dos autos, a internação foi imposta ao paciente em perfeito 

acordo com a legislação de regência (art. 122, I, da Lei 8.069/1990) e em 

atenção às peculiaridades do caso, uma vez que se trata de ato 

infracional grave, equivalente ao delito de roubo qualificado pelo concurso 

de pessoas. - Com base no princípio do livre convencimento motivado, o 

juiz não está adstrito ao parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, 

ainda que seja favorável ao paciente. Precedentes. Habeas corpus não 

conhecido.” (STJ - HC: 263432 PE 2013/0008732-8, Relator: Ministra 

Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de 

Julgamento: 04/04/2013, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 

12/04/2013) grifos nossos

____________________________________________________________

___

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. LATROCÍNIO TENTADO. 

AUTORIA COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 

INOCORRÊNCIA, NO CASO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. 1. A prática pelo representado da conduta 

descrita no art. 157, § 3º, in fine, na forma do art. 14, II, ambos do CP, está 

comprovada pelos elementos informativos colhidos na investigação e 

pelas provas produzidas durante a instrução processual. 2. Comprovado 

que o adolescente concorreu ativamente à prática do ato infracional, 

aderindo a conduta do comparsa que efetuou disparo de arma de fogo 

contra a vítima, inviável o reconhecimento da participação de menor 

importância. 3. A medida adequada à espécie é a de internação, com 

fundamento no art. 122, I, do ECA, eis que o ato infracional é de natureza 

gravíssima, cometido mediante violência à pessoa (latrocínio tentado). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064908130, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 

Pastl, Julgado em 02/07/2015).” (TJ-RS - AC: 70064908130 RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 02/07/2015, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) 

grifos nossos

Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à 

própria proteção do representado, viabilizando que se mantenha longe do 

mundo infracional e das drogas, já que a medida socioeducativa de 

internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar o 

representado do convívio pernicioso com a criminalidade e as drogas, 

visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade, além de 

responsabilizá-lo pelo ilícito perpetrado.

Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 

12.594/2012, conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a 

aplicação ao representado de medida privativa de liberdade na modalidade 

de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), 

pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida 

que se mostra justa e adequada à conduta por ele perpetrada e que 

atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na representação e em sede de memoriais para o fim de aplicar ao 

representado infrator DIOGO ADÃO SCHLICKAMNN, qualificado nos autos, 

a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento 

educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), 

determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja 

efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de 

cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação 

provisória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC.

Expeça-se a guia de execução provisória e oficie-se à Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso 

(SEJUDH-MT), nos termos do § 1º do artigo 879 da CNGC , requisitando, 

por intermédio do órgão gestor do Sistema Socioeducativo, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, vaga para a internação do adolescente alvo, sob 

pena de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo presumir que há 

vaga para internação do representado, encaminhando-o para a unidade 

mais próxima desta Comarca.

Outrossim, caso haja resposta negativa, retornem-me os autos 

imediatamente conclusos, para fins do artigo 872, § 3º, Seção 15, Capítulo 

IV, da CNGC .

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 141, § 2º, do ECA.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, expeça-se a guia de execução definitiva.

 Tudo cumprido, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observando-se o disposto no artigo 

190, inciso I e § 2º, do ECA .

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Várzea Grande, 20 de abril de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 434614 Nr: 3771-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Em primeiro lugar, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 

137/138. Após, declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público. Após, retornem-me os autos 

conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, __________ Kamila Galdino Clemente Elias, 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 434614 Nr: 3771-41.2016.811.0002
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Nos termos do artigo 186, § 3º, do ECA, sai a defesa do representado 

devidamente intimada para apresentação de defesa prévia e rol de 

testemunhas no prazo de 03 (três) dias, designando desde logo audiência 

de instrução para o dia 07/02/2017 às 14h. Notifiquem-se as testemunhas 

arroladas na representação e as eventualmente arroladas pela defesa. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” 

Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ Kamila Galdino 

Clemente Elias, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 207224 Nr: 316-92.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVICO TOMAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT

 Intimar Dra. Fernanda Mendes Pereira OAB/MT 4455, na qualidade de 

advogada do autor do fato Vivico Tomaz Junior, nos autos código 207224, 

para participar da audiência de instrução e julgamento designada no dia 23 

de AGOSTO de 2018, às 16h, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004069-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327296 Nr: 23620-04.2013.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 Vistos.

1. Inicialmente, tendo em vista que não houve o pagamento estabelecido 

no art. 523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de 

sentença”, com as devidas retificações na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

2. 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 CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

4. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

5. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

6. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323428 Nr: 19822-35.2013.811.0002

 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: ROSANE MARIA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406834 Nr: 15030-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO 

FINANC. INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por MERCANTIL DO 

BRASIL FINANCEIRA S.A., em face de ADRIANO CARVALHO DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação, sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348294 Nr: 14481-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA RECINA ALMEIDA FREITAS 

- OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – MT 

FOMENTO, em face de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da quantia 

informada na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410882 Nr: 17135-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS DA PAIXAO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAUCARD S.A., em face de DOMINGAS DA PAIXAO CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito 

na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação, sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292381 Nr: 12193-44.2012.811.0002

 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: APARECIDA NERES CORREA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por APARECIDA 

NERES CORREA DOS ANJOS, em face de BANCO FINASA BMC S/A, 

ambos devidamente qualificados.

 2. Em petição de fl. 177 a autora vem ao processo informar que realizou 

um acordo com a parte requerida (minuta fls. 181/182), pugnando pela 

homologação e a expedição de alvará dos eventuais valores depositados 

nos autos. Trouxe comprovante de pagamento do acordo conforme se vê 

em fls. 184/185.

 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

5. Defiro o levantamento de eventuais valores depositados nos autos em 

favor da autora, na conta informada em fls. 177, comunicando-se 

pessoalmente a parte sobre os valores transferidos na conta do seu 

patrono.

 6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289373 Nr: 8917-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:OAB/MT 10393
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE 

- OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da patrona da parte autora requerendo o 

cumprimento de sentença sobre os honorários de sucumbência fixados 

nos autos.

2. Em análise aos autos, vejo em verdade que a sentença condenou a 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios e não à instituição 

financeira, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em razão da 

gratuidade deferida em seu favor.

3. Assim, não há que se falar em cumprimento de sentença por parte da 

autora, pelo que CHAMO o feito à ordem e REVOGO a decisão de fls. 224, 

bem como, indefiro os pedidos de fls. 228/231.

4. Consigno que, antes de eventual aplicação dos efeitos da litigância de 

má-fé, ORIENTO ao patrono para que se atente aos dispositivos da 

sentença para evitar demandas desnecessárias.

5. No mais, considerando que a requerida efetuou o depósito, por meio da 

guia de depósito judicial (fls. 226-v), determino o levantamento da 

importância depositada em Juízo em favor de seu patrono.

6. Para tanto, intime-se a parte requerida a informar nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência dos valores 

depositados em Juízo.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393434 Nr: 7457-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A, NARDÃO 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 Vistos.

1. Trata-se de ação Ordinária de Exclusão de Débitos c/c Repetição do 

Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por JORGE FERREIRA 

PINTO, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique o 

trânsito em julgado e arquivem-se.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. P. I. C.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400308 Nr: 11474-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO DA SILVA, JOSE DO CARMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. em desfavor de JOSÉ DO CARMO 

DA SILVA ME e JOSÉ DO CARMO DA SILVA.

2. As partes se compuseram amigavelmente para pôr fim ao litigio, 

requerendo a homologação do termo de acordo e a suspensão da ação de 

execução (fls. 129/136).

3. O acordo celebrado entre as partes foi homologado e, via de 

consequência, suspensa a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo ou manifestação das partes (fls. 140).

4. Às fls. 142, o exequente informa que os devedores não cumpriram com 

o pactuado, inadimplindo com a obrigação assumida a partir da 7ª parcela, 

motivo pelo qual, requereu o bloqueio online, por meio do sistema 

Bacenjud.

 5. Desta forma, o pedido fora deferido às fls. 146, conforme requerido, 

com a realização da indisponibilidade financeira, conforme extrato de fls. 

147/148, no qual consta a existência de valores nos ativos financeiros do 

devedor.

6. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do acordo formalizado entre as partes e pede a extinção do feito, com a 

liberação de quaisquer valores bloqueados via Bacenjud.

7. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 8. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

9. Desta forma, acolho o pedido e determino a imediata liberação do valor 

bloqueado, conforme extrato anexo.

 10. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

11. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295169 Nr: 15377-08.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 Vistos.

1. Em que pese o acordo noticiado em fls. 272/275, verifico que a 

causidica que assinou o termo de acordo em nome da instituição 

financeira não possui procuração nos autos.

2. Desta feita, concedo à instituição financeira o prazo de 5 dias, a fim de 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de não homologação.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 502816 Nr: 15221-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONEI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Embargos à Execução opostos por SILVONEI 

FERREIRA DE SOUZA, em face de HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO 

MÚLTIPLO, ambos devidamente qualificados.

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob 

pena de indeferimento.

 3. Todavia, a parte autora, mesmo devidamente intimada não manifestou 

nos autos.

4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.
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Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 6. Sem custas.

7. Intime-se a Defensoria Pública Estadual da presente sentença.

8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

9. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371067 Nr: 20219-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMEIRA & NUNES LTDA ME - ME, SILVIA 

LUCIA PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de penhora via Bacenjud, formulado pelo exequente 

às fls. 70/71.

 2. Compulsando os autos, verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente, conforme termo de fls. 64/65, motivo pelo qual, requereram 

a extinção da execução, nos termos do art. 921, inciso II do CPC.

3. Na sequência, fora prolatada sentença, homologando o acordo 

celebrado entre as partes e, via de consequência, julgou extinto o feito 

(fls. 66).

4. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 70/71.

 5. Ademais, cumpra-se o item 5 da sentença de fls. 66.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 180-13.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Constato o equívoco na expedição dos mandados de fls. 76 e 80, em 

desfavor de todos os requeridos, vez que, somente a pessoa de 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM não fora citada dos termos da ação, 

conforme se vê da certidão de fls. 52.

2. Ademais, a remessa dos autos à conclusão também se mostra 

desnecessária, pois, ante a existência de certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça, bastaria o impulsionamento do feito a fim de dar conhecimento 

do ato à parte interessada, de modo a proporcionar maior celeridade ao 

processo.

3. Assim, no impulso do processo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste sobre a certidão negativa lavrada pelo Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 80, em especial no tocante ao resultado infrutífero 

da diligência para citação do requerido Sebastião Rogério Alvim.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384287 Nr: 1587-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE LIMA CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. BANCO ITAUCARD S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial, em face de JOSEMAR DE LIMA CIRILO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 34), o patrono do exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 36.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372340 Nr: 21137-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. A remessa dos autos à conclusão se mostra desnecessária ante a 

existência de certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, bastando, no 

caso, o impulsionamento do feito a fim de dar conhecimento do ato à parte 

interessada, de modo a proporcionar maior celeridade ao processo.

2. Assim, no impulso do processo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste sobre a certidão negativa lavrada pelo Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 97.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, § º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436424 Nr: 4852-25.2016.811.0002

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o teor da certidão de fl. 80, verifico que a carta de 

intimação da pessoa juridica fora recebida em dois endereços diferentes 

(fls. 72 e 79), sendo um deles em Cuiabá/MT e o outro em São Paulo/SP, o 

que causa dúvida acerca da válidade das citações. Explico.

2. A citação é ato estritamente formal, com a finalidade de convocar a 

pessoa para fazer parte da relação processual, podendo ser 

encaminhada para o endereço dos sócios, todavia, não se admitindo que 

seja recebida por pessoa estranha à sociedade e sem poderes para 

receber citação.

3. In casu, denoto que as cartas de citação expedidas foram recebidas 

por pessoas estranhas a lide, não se podendo afirmar que houve a efetiva 

citação da parte requerida.

4. Assim, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que 

entender necessário visando o deslinde do processo..

5. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322463 Nr: 18889-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A MOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:OAB/MT7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, vejo que restou patente a renitência da 

instituição financeira ao descumprir a ordem para juntada dos documentos 

exigidos por este juízo, principalmente porque o ônus da prova foi 

invertido.

2. Assim, uma vez inerte nos autos, concedo novo e derradeiro prazo de 

15 (quinze) dias à requerida, para que anexe aos autos o contrato 

entabulado entre as partes e suas cláusulas gerais, sob pena de ser 

aplicada, por analogia, a regra contida no art. 400 do CPC, em conjunto 

com a súmula 530 do STJ, in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no 

prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

STJ - Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de 

comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de 

pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a 

taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 

da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o 

devedor.

3. Por fim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

4. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5363 Nr: 3471-75.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO OSTROWSKI, ELTON LINO FALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, LOUSIE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação de fls. 113/114, verifico que o exequente, 

devidamente intimado, não demonstrou a titularidade do crédito cedido em 

favor da cessionária, eis que juntou aos autos apenas extratos das 

anotações cadastrais do SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil.

2. Assim, determino a intimação da cessionária, a fim de juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em seu favor, a fim de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444894 Nr: 6331-38.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 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.: 239402 Nr: 809-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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

 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.: 287004 Nr: 6285-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 153.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 111617 Nr: 7231-51.2007.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINE 

CANDIA - OAB:6687, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - OAB:OAB/ 

PR 24102-B, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT/ 9941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o mandado de restiuição do bem apreendido nos autos a ser 

cumprido no endereço localizado por este Juizo o qual segue anexo.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387509 Nr: 3692-96.2015.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAS D N COSTA – CONSULTORIA E 

ASSESSORIA PREDITIVA, MARILHA DAS DORES NOVAES SILVA, JOSE 

MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico fora certificado às fls. 53, a citação da 

executada M DAS D N COSTA - CONSULTORIA E ASSESSORIA 

PREDITIVA, na pessoa de sua sócia-proprietária Marilha das Dores 

Novaes Silva, e do executado José Mário da Silva, ou seja, não consta a 

citação da executada Marilha das Dores Novaes Silva (pessoa física).

2. Desta forma, determino que o Sr. Oficial de Justiça esclareça se houve 

ou não a citação da referida executada.

3. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de penhora através 

do sistema BACENJUD, formulado às fls. 56.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301973 Nr: 22759-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA MARANHÃO BAGIO, SORAYA 

MARANHÃO BAGIO

 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: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO

 Vistos.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do exequente, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos (fls. 100-v).

3. Ademais, acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, 

conforme extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, 

mantenham as informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos 

termos do art. 476 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência.

4. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, e, em caso de inércia, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373903 Nr: 22232-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309554 Nr: 5562-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MEDEIROS DA ROSA ME, ADRIANE 

MEDEIROS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401008 Nr: 11867-79.2015.811.0002

 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): AUTO POSTO VISTA ALEGRE VARZEA 

GRANDENSE LTDA, KHALLED OMAS, LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pelo bloqueio dos cartões 

de crédito dos executados, vez que não localizou valores ou bens dos 

devedores passiveis de penhora.

2. Pois bem. Entendo que a medida pugnada não demonstra utilidade para 

a satisfação do crédito perseguido e, ainda, afrontam os artigos 8º e 805 

do Código de Processo Civil, eis que não observam a razoabilidade e a 

proporcionalidade necessárias para resguardar a dignidade da pessoa 

dos executados e garantir que a execução ocorra pelo meio menos 

gravoso.

3. Por conseguinte, é de se concluir que o inciso IV, do artigo 139 do 

Código de Processo Civil, não abrange, dentre as medidas coercitivas 

úteis à satisfação do crédito, a possibilidade de bloqueio de cartão de 

crédito.

4. Desta feita, por não vislumbrar resultado prático no bloqueio almejado, 

INDEFIRO o pedido citado, concedendo o prazo de 5 dias para que o 

exequente pugne pelo que entender necessário visando a satisfação do 

seu crédito.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 230332 Nr: 10569-62.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A

 Vistos.

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 CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Por derradeiro, considerando a existência de indisponibilidade 

excessiva, determino o desbloqueio do valor remanescente, nos ativos 

financeiros do devedor, tendo em vista que tal medida pode ser adotada 

de ofício pelo Juízo.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313496 Nr: 9667-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIS DE MAGALHÃES AUTO 

ELÉTRICA-ME, ADRIANO LUIS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

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.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283018 Nr: 1840-42.2012.811.0002

 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): ELIO DUARTE - EPP, ELIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:MT 15.391

 Vistos.

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 CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284179 Nr: 3176-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN BORGES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Vistos.

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 CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312137 Nr: 8232-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE SABOR G LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. BANCO ITAULEASING S/A propôs a presente ação de Execução de 

Título Extrajudicial, em face de RESTAURANTE SABOR G LTDA - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de promover o andamento do feito, conforme certidão de 

fls. 63.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 
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deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fls. 64 e 67), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329228 Nr: 25543-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M DA CRUZ SILVA, BENEDITA MARIA DA 

CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269800 Nr: 13295-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE PNEUS, LAURA REGINA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

que promova a citação dos executados, informando o endereço para a 

realização do ato, e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o 

exequente a manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

dos executados.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433747 Nr: 3270-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que já houve prolação de sentença nos autos, sem 

resolução do mérito, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297306 Nr: 17727-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO FERRAZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE, , em face de LUIZ 

EDUARDO FERRAZ DE AMORIM, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 57-v.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação.

4. Desnecessária a intimação do executado acerca da desídia do 

exequente, vez que, mesmo devidamente citado, não compareceu nos 

autos.

5. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 117854 Nr: 1245-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAFAYETTE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:, IZONEL PIO DA SILVA - OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - 

OAB:35961, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17308

 Vistos.

1. Ante a inércia do causidico em cumprir a determinação de fls. 65, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 615 de 630



determino para que a senhora Gestora cumpra o item 3 da decisão de fls. 

60.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431780 Nr: 2000-28.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Em análise aos autos, vejo que o expediente de citação enviado ao 

requerido constou a advertência do prazo para contestação de forma 

equivocada.

2. Ocorre que, com a atual sistemática processual, o prazo de defesa 

passa a fluir a partir da data da realização da audiência, nos termos 

previstos no art. 335 e seguintes do CPC, e não mais a partir da juntada do 

aviso de recebimento nos autos, conforme previsão do código anterior.

3. In casu, deveria o feito ter sido encaminhado à conclusão para a 

designação de audiência conciliatória, para a fluição do prazo de defesa 

de forma correta.

4 Posto isso, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a citação 

realizada às fls. 55 e, por conseguinte, a certidão de decurso de prazo 

para defesa (fls. 56) e, no impulso do processo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 06 de novembro de 2018 às 14h 00 min.

5. No mais, atente-se a secretaria para as advertências já consignadas na 

decisão de fls. 28, a fim de que as faça constar no mandado a ser 

expedido.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312760 Nr: 8884-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROCILE LTDA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS ZEVE COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT/6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A . 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 Vistos.

1. Retifique-se o polo ativo da presente demanda passando-se a constar 

como embargantes Transportadora Rocile Ltda, Reginaldo Ferreira da Silva 

e Clóvis Zeve Coimbra e, no polo passivo Banco Bradesco S.A., 

procedam-se as alterações de praxe.

2. No mais, em que pese tenha havido a intimação do patrono do autor 

para apresentação de contrarrazões, tendo em vista o cadastramento 

equivocado das partes, determino a intimação dos patronos das partes 

para, querendo, apresentarem suas contrarrazões aos recursos de 

apelação que aportaram ao feito.

3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307947 Nr: 3890-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROCILE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de Apelação nos Embargos à 

Execução em apenso (Cód. 312760), aguarde-se o julgamento pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade que se dará prosseguimento ao 

presente feito.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 107248 Nr: 3248-44.2007.811.0002

 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: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS 

GIROTTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT/6811-B, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT/1.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos.

1. Aguarde-se o julgamento dos recursos interpostos na ação em apenso 

(Cód. 312760), oportunidade que se dará prosseguimento à presente 

demanda.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272071 Nr: 13554-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILTON VIANA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - 

OAB:MT 11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:

 Vistos.

.

1. Considerando que a diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça se 

deu no endereço descrito na inicial, reputo como válida a intimação 

realizada, ainda que requerido não sido encontrado para a concretização 

do ato, em analogia ao que dispõe o art. 274, parágrafo único.

2. Assim, considerando que a extinção do feito por desídia do autor, 

depende de manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o 

art. 485, § 6º do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313763 Nr: 9963-92.2013.811.0002

 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: NATALINO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 174.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447384 Nr: 10630-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANDRA SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em face de LUCIANDRA SUTIL, ambas 

qualificadas nos autos.

2. O autor foi intimado a recolher a taxa judiciária e o complemento das 

custas processuais inerentes à propositura da ação, todavia, deixou 

transcorrer o prazo, sem atendimento da determinação.

3. Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

no prazo de 15 (quinze) dias”.

4. Assim, considerando que o recolhimento de tais emolumentos são 

imprescindíveis para o recebimento da ação, e, diante da inércia do autor, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

5. Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das 

custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

6. Após as baixas necessárias, arquive-se.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302179 Nr: 22996-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NARCISO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

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, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do 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.: 430021 Nr: 824-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILENI JOSE DA COSTA TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 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, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do 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.: 332515 Nr: 1226-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA TAMIRES TEIXERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A em desfavor de LUCIANA TAMIRES TEIXEIRA DA SILVA, ambos 

qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão negativa de citação lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, todavia, 

transcorreu o prazo sem qualquer manifestação.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor (fls. 73/74), pelo correio, para que desse prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fls. 76), não podendo, assim, o 

feito, ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319161 Nr: 15541-36.2013.811.0002

 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): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

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, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do 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.: 344605 Nr: 11583-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO DE OLIVEIRA E BARROS LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316698 Nr: 13059-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Vistos.

.

1. Considerando a inexistência de depósito para estes autos, determino a 

remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos, 

nos termos da decisão de fls. 99.

2. Após, intimem-se as partes para o disposto no item 11, in fine, da 

recisão retro mencionada.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3202 Nr: 29-87.1988.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Catuaí Ltda., Jocelino de Oliveira 

Neto, Lucia Helena Borges Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:3546-A/MT

 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.: 453390 Nr: 13389-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, VILSON MARINHO RONDON MACIEL, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL, MONISE 

CRISTINA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 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 Nova Várzea Grande 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.: 222479 Nr: 2700-48.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE L. 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FINASA 

S/A, em desfavor de MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse nos autos, 

conforme publicação que ora se junta, todavia, deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor (fls. 71), pelo correio, para que desse prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fls. 74), não podendo, assim, o 

feito, ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor do veículo segundo os preços da tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340050 Nr: 7997-60.2014.811.0002

 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: EDINEY GONÇALVES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392486 Nr: 6881-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MOLEDO ALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo requerido e a 

ausência de contrarrazões do apelado, embora devidamente intimado, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste 

Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406956 Nr: 15109-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ESTANCIA CAMPO BELO 

LTDA - ME, EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Mangueiral Cedral/Zona Rural em Nossa Senhora do 

Livramento, 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.: 406888 Nr: 15062-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON CARLOS COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336437 Nr: 4873-69.2014.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA ALBUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.12. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220834 Nr: 1021-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANAO GRECINANIN - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445313 Nr: 9572-35.2016.811.0002

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULEMA DE RAMOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 103036 Nr: 11854-95.2006.811.0002

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AMARCIO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 217379 Nr: 12761-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LUIS DOS SANTOS
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 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 COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 425135 Nr: 24678-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREDIL RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/SP: 171.045, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT, WASHINGTON 

FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373757 Nr: 22123-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE AUXILIADORA SOARES DE 

FRANÇA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar ou retificar, 

documento PEA nº 545701 protocolado em 25/07/2018, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8691 Nr: 522-20.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS SANTA LUZIA LTDA, 

NELSON BRAZ FARIA, ARMANDO DE MAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TOMAZETI 

CARRARA - OAB:4653, VANESSA TOMAZETI CARRARA - 

OAB:4653/MT

 que no prazo de 05 (cinco) dias manifestar a acerca da certidão do oficial 

de justiça, ou requerer o que entender de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8691 Nr: 522-20.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS SANTA LUZIA LTDA, 

NELSON BRAZ FARIA, ARMANDO DE MAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TOMAZETI 

CARRARA - OAB:4653, VANESSA TOMAZETI CARRARA - 

OAB:4653/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 224499 Nr: 4736-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPEF COMERCIAL LTDA- EPP, MARIA 

OZELIA MENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-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.: 452457 Nr: 12993-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A., 

BRADESCO PROMOTORA DE VENDA - CALL CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE M. 

SANT"ANA - OAB:OAB/MT 12158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337150 Nr: 5504-13.2014.811.0002

 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: RODOLFO LEONARDO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 7161

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443341 Nr: 8512-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18219

 Vistos.

.

1. Defiro o pedido retro.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407854 Nr: 15546-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO LEONARDO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se o eventual trãnsito em julgado da sentença e arquive-se.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377806 Nr: 25162-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH BAETZ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PROMOTORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326466 Nr: 22819-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI VIEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

.

1. Ao autor para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do pedido 

do requerido encartado às fls. 113.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410179 Nr: 16712-57.2015.811.0002

 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: LECINIO JESUS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A, BP PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA ( BRADESCO PROMOTORSA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294123 Nr: 14196-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MURARO, TADASHI MAEDA

 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:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco)dias,informar o endereço exato dos requeridos, posto que o 

endereço informado às fls. 139/140 encontra-se incompleto (ausência de 

indicação de Bairro, quadra, número, etc) para expedição da competente 

Carta Precatória. Nada mais, __Joseline Maria Martins da Cruz, Analista 

Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430122 Nr: 889-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIO DE FÁTIMA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR SE HOUVE O 

CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310942 Nr: 7020-05.2013.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBIA BATISTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 10158-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M . M . ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311531 Nr: 7616-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JANDI GALVAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413121 Nr: 18420-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350457 Nr: 16172-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINSTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a Requerida, para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (Cinco)dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398173 Nr: 10362-53.2015.811.0002

 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): JANILSON FERNANDES CAMPOS

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99 Nr: 235-52.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444544 Nr: 9138-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NATALINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99 Nr: 235-52.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 10158-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M . M . ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 4310-22.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.CRED. MUTUO DOS COM. DE 

MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F DE CASTILHO NETO, HERMOGENES 

FLORENCIO DE CASTILHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14.467/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310942 Nr: 7020-05.2013.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBIA BATISTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311531 Nr: 7616-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JANDI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398173 Nr: 10362-53.2015.811.0002

 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): JANILSON FERNANDES CAMPOS

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402562 Nr: 12713-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413121 Nr: 18420-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429928 Nr: 758-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PEREIRA DALLE LASTE , ROSE 

LÚCIA RODRIGUES, ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444544 Nr: 9138-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NATALINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342044 Nr: 9565-14.2014.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FIDELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372630 Nr: 21327-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIR JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar se houve o cumprimento do 

acordo, no prazo de 05(cinco)dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004772-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004772-10.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FLAVIO JOSE DA SILVA Vistos .. 1. 

Ciente do recurso de Apelação em Id. 12336336 e do pedido de 

desistência do autor em Id. 14168644. 2. Pois bem, tendo em vista o pedido 

de desistência do autor, tenho que o julgamento do recurso de Apelação 

restou prejudicado. 3. Assim, o arquivamento é a medida a ser tomada. 4. 

Certifique o eventual trânsito e julgado e arquivem-se os autos. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007040-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LAURO HENRIQUE MEURER (EXECUTADO)

ARTUR LUCIANO MEURER (EXECUTADO)

LOCAR LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007040-03.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: LOCAR LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA - 

ME, LAURO HENRIQUE MEURER, ARTUR LUCIANO MEURER Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002020-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VELOSO DE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002020-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: VAGNER VELOSO DE GODOI Vistos. 

.. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, em desfavor de VAGNER 

VELOSO DE GODOI, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de Id. 13707137, o autor veio aos autos informar que realizou um 

acordo extrajudicial com o requerido, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até o devido cumprimento. 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do feito até o 

cumprimento do acordo ou manifestação das partes, na forma do art. 313, 

II, do Código de Processo Civil. 5. Decorridos os prazos estabelecidos no 

acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000094-83.2016.8.11.0002 REQUERENTE: IVANILDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Repetição de Indébito cumulada com danos morais proposta por 

IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA –ME, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados. 2. Em breve síntese, a 

autora alega que emitiu um cheque (nº 851.432) na data de 09/06/2014, 

pré-datado para o dia 17/06/2014. 3. Na data aprazada, houve o débito em 

sua conta. Ocorre que no dia 23/06/2014, houve novo débito do mesmo 

cheque. Na mesma data, a Instituição financeira realizou o devido estorno. 

4. No entanto, no dia 26/06/2014, o Banco realizou novo débito(estorno) 

em seu favor na conta da autora, constando no extrato (estorno de 

acerto/crédito). 5. Requer a autora ao final a condenação da Instituição 

Financeira em Pagamento em dobro do débito indevido e Indenização por 

Danos Morais. 6. Citado, o Banco do Brasil S/A contestou a ação aduzindo 

em preliminar a ausência dos documentos indispensáveis para a 

propositura da ação. No mérito, a Inexistência de conduta Ilícita por parte 

da Instituição Financeira, ausência de comprovação de dano moral e 

material (ressarcimento), da falta de demonstração da responsabilidade 

civil e ainda o não cabimento da repetição do Indébito e também da não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 7. Impugnada a 

Contestação, refutou integralmente os termos alegados pela Instituição 

Financeira. 8. Breve Relato. Fundamento. Decido. 9. Ação de Repetição de 

Indébito cumulada Indenização por Danos Morais proposta por IVANILDA 

PEREIRA DE OLIVEIRA –ME, em desfavor de BANCODO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados, alegando a cobrança indevida de um 

cheque emitido pela autora, que é correntista da instituição financeira 

indicada como parte requerida. PRELIMINAR. 10. Pois bem, sem mais 

delongas e em detida análise do pedido, contestação e documentos tenho 

que a preliminar arguida pelo requerido não merece prosperar pois 

encontram-se presentes os documentos necessários para a propositura 

da ação de modo que afasto tal argumento. MÉRITO. 11. A autora 

conseguiu demonstrar que houve a cobrança indevida pelo Banco 

requerido. Vejamos. 12. Conforme se depreende do extrato bancário da 

parte autora (mov. 1487707) houve a primeira compensação do cheque nº 

851.432 na data de 17/06/2014. A segunda compensação do cheque 

nº851.432 na data de 23/06/2014. Com o estorno na conta da autora na 

mesma data. Ocorre que o Banco fez outro débito na conta da autora em 

favor da própria instituição financeira na data de 26/6/2014, sob 

argumento “Estorno do acerto/crédito”. 13. É evidente que a primeira 

compensação foi correta. A segunda foi indevida, e houve a 

compensação pelo Banco. O Terceiro débito com relação ao cheque nº 

851.432, foi além de indevido, injustificável e ainda não foi reposto o valor 

pela Instituição Financeira. 14. Pois bem, o fato é que houve sim a 

cobrança indevida por parte do requerido, fato este, inclusive reconhecido 

pela mesma, tanto que, promoveu o estorno do primeiro valor debitado 

injustamente. No entanto não o fez com relação ao segundo débito 

indevido. Logo, se houve a inquestionável cobrança indevida, podemos 

afirmar que assiste razão a autora em ver restituído em dobro o valor pago 

consoante a inteligência do art. 42 da Lei. 8.078/90. 15. No que tange a 

ocorrência de danos morais, vejo como decorrência dessas duas 

constatações, assim, reconhecido se torna o direito à justa compensação 

e consolo moral em razão do dissabor da cobrança indevida de valores. 

16. A propósito: EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO A 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEDUZINDO-SE O VALOR 

ESTORNADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO IN 

RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – MERA COBRANÇA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Órgão: Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais N. Recurso:001.2011.012.811-1. 

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Recorrido: MICHEL 

BELMONTE. Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Cuiabá 

(MT), 17 de maio de 2012. 17. Ressalto ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se verifica pela própria verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano ‘in re ipsa’ ou dano presumido, em 

razão do defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14), já que debitou 

(compensou o mesmo cheque várias vezes) indevidamente valores da 

conta bancária, gerando insegurança ao correntista. 18. Por fim, afasto 

todas as argumentações da Instituição Financeira pelos motivos acima 
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expostos todos amparados pelos documentos trazidos pelas partes. 

DISPOSITIVO 19. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para: a) 

Condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor do cheque, 

totalizando R$ 5.238,50 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e 

cinquenta centavos) acolhendo o pedido de Repetição de Indébito, valor 

esse corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e os juros 

moratórios a partir da citação. b) Condenar a título de danos morais, o 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais) 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 (Súmula 54, STJ). 20. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta, que fixo no importe de 

10% (dez por cento) do 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. 21. Aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 22. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE CATIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001596-23.2017.8.11.0002 AUTOR(A): JULICE CATIA DE ALMEIDA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

DOLORES MEIRELES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002509-05.2017.8.11.0002 AUTOR(A): DOLORES MEIRELES MARTINS 

RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato proposta por DOLORES MEIRELES MARTINS, em desfavor de 

BANCO GMAC S.A.., ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As 

partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Pois 

bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4.Sem custas 

em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. 5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 6. P. I. C. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003670-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMA SANTOS DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003670-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ZOZIMA SANTOS DA CRUZ 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. ZOZIMA SANTOS 

DA CRUZ COSTA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente 

ação de Revisão Contratual, em face de BANCO DO BRASIL S.A., também 

devidamente qualificado. 2. A autora foi intimada a recolher às custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, vez que 

foi indeferida a justiça gratuita. 3. Intimada para tanto, deixou escoar o 

prazo sem o atendimento da determinação supra, em prejuízo ao regular 

trâmite processual 4. Dispõe a CNGC que, não havendo o preparo no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 5. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 6. Sem custas processuais. 7. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000962-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK ROBERTO RODRIGUES 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 

1000962-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ERICK ROBERTO RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão, promovida pela instituição financeira ora 

autora, em face da parte requerida, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora 

alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da 

propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação da parte requerida. Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação, o requerido não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

certidão de decurso de prazo lançada no processo. 3. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5 Analisando 

o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, 

conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do 

Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido. 8. Deferida a medida liminar de 

busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos 

do representante da parte autora. 9. Tendo em vista que o requerido, após 

regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que 

preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, 
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com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da 

ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, 

c/c 344, todos 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, com 

base no artigo 355 II, 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. 12. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 13. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 14. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002728-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DINA SANTIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002728-52.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITA DINA 

SANTIANA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto. 3. Os autos vieram conclusos. Em síntese, é o 

relatório. Decido. 4. Pois bem. Uma vez adimplida as parcelas que deram 

origem aos autos, não faz sentido o prosseguimento desse feito, em razão 

da perda superveniente do objeto da demanda, não tendo mais o autor, 

interesse processual em seu seguimento. 5. Desse modo, uma vez pago o 

débito, perde-se o objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à 

extinção do feito. 6. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 

7. Custas pagas na distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. 9. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004980-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVILSON CASTRO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004980-28.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: EDVILSON CASTRO DO NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, promovida pela instituição financeira ora 

autora, em face da parte requerida, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora 

alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da 

propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação da parte requerida. Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação, o requerido não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

certidão de decurso de prazo lançada no processo. 3. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5 Analisando 

o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, 

conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do 

Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido. 8. Deferida a medida liminar de 

busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos 

do representante da parte autora. 9. Tendo em vista que o requerido, após 

regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que 

preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, 

com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da 

ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, 

c/c 344, todos 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, com 

base no artigo 355 II, 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. 12. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 13. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 14. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001904-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZILTON BORGES SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001904-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADEZILTON BORGES SANTOS 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, promovida 

pela instituição financeira ora autora, em face da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo 

descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, 

a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem 

apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da parte 

requerida. Efetivada a medida liminar e procedida a citação, o requerido 

não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

se depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo. 3. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do 

requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no relatório 

supra. 5 Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta 

o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente 

instruída com o documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida 

comprovação da constituição em mora do requerido. 8. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora. 9. Tendo em vista que o 
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requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355 II, 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. 12. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. 14. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001120-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FREITAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001120-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA CAROLINA FREITAS DOS 

SANTOS Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, promovida 

pela instituição financeira ora autora, em face da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo 

descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, 

a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem 

apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da parte 

requerida. Efetivada a medida liminar e procedida a citação, o requerido 

não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

se depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo. 3. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do 

requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no relatório 

supra. 5 Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta 

o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente 

instruída com o documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida 

comprovação da constituição em mora do requerido. 8. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora. 9. Tendo em vista que o 

requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355 II, 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. 12. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. 14. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005301-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER GALDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005301-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FAGNER GALDINO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

promovida pela instituição financeira ora autora, em face da parte 

requerida, ambos qualificados nos autos, visando liminarmente à 

apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente 

em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva 

do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação da parte requerida. Efetivada a medida liminar e procedida a 

citação, o requerido não contestou os pedidos formulados pelo autor em 

sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso de prazo 

lançada no processo. 3. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta 

pelo autor, em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme 

narrado no relatório supra. 5 Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do 

pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A 

ação veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora do 

requerido. 8. Deferida a medida liminar de busca e apreensão, o veículo 

dado em garantia foi depositado nas mãos do representante da parte 

autora. 9. Tendo em vista que o requerido, após regularmente citado não 

apresentou defesa, impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que preenchidos todos os 

demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações 

impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da ação. 10. Portanto, 

fica consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o 

bem, objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, 

hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 11. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca 

e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos 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, com base no artigo 355 II, 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. 12. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004832-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004832-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON PEDRO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, promovida pela instituição financeira ora autora, 

em face da parte requerida, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida. Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação, o requerido não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão 

de decurso de prazo lançada no processo. 3. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5 Analisando 

o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, 

conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do 

Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido. 8. Deferida a medida liminar de 

busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos 

do representante da parte autora. 9. Tendo em vista que o requerido, após 

regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que 

preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, 

com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da 

ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, 

c/c 344, todos 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, com 

base no artigo 355 II, 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. 12. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 13. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 14. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005425-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005425-46.2016.8.11.0002 AUTOR(A): WIVIANE DA SILVA PEREIRA 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação Exibição de 

documentos, promovida por WIVIANE DA SILVA PEREIRA em face de ITAU 

UNIBANCO S/A, ambas qualificadas nos autos. 2. A autora foi intimada a 

recolher às custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da 

distribuição, vez que foi indeferida a justiça gratuita. 3. Intimada para tanto, 

deixou escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra, em 

prejuízo ao regular trâmite processual 4. Dispõe a CNGC que, não havendo 

o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete 

para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com 

arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 5. Diante do 

exposto, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO 

EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 6. Sem custas 

processuais. 7. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 8. P. I. 

C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005528-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BRAGHIN SERRA - ME (EMBARGANTE)

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

MARTA BRAGHIN SERRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005528-53.2016.8.11.0002 EMBARGANTE: MARTA BRAGHIN SERRA - 

ME, MARTA BRAGHIN SERRA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

1. Trata-se de Ação Exibição de documentos, promovida por MARTA 

BRAGHIN SERRA - ME e outros em face de ITAU UNIBANCO S/A, ambas 

qualificadas nos autos. 2. Os autores foram intimados a recolher às 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. 

Intimados para tanto, deixaram escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra, em prejuízo ao regular trâmite processual 4. Dispõe a 

CNGC que, não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será enviado ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito, com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 

da CNGC). 5. Diante do exposto, por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 

6. Sem custas processuais. 7. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

WILSON DA SILVA BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004840-57.2017.8.11.0002 AUTOR(A): WILSON DA SILVA BRANDAO 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

WILSON SILVA BRANDÃO em face de ITAU UNIBANCO S/A, ambos 

qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a comprovar a 

hipossuficiência financeira ou recolher às custas processuais devidas, 

sob pena de cancelamento da distribuição. 3. Intimado para tanto, deixou 

escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra, em prejuízo ao 

regular trâmite processual 4. Dispõe a CNGC que, não havendo o preparo 

no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 5. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 6. Sem custas processuais. 7. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000849-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA SANTOS LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 8 4 9 - 7 3 . 2 0 1 7 . 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: LUCIENE 

FERREIRA SANTOS LEMOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em desfavor de LUCIENE FERREIRA SANTOS LEMOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que mesmo devidamente citada, não 

compareceu aos autos. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 

Condeno o autor ao pagamento dos honorários em favor do requerido no 

importe de 20% sobre o valor da causa. 8. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000019-10.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

EXECUTADO: JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO VOLKSWAGEN 

S.A.., em desfavor de JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da 

parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Considerando que a parte autora desiste do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo. 8. P. 

I. C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
 

IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIODE NÍVEL SUPERIOR 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP- MT. 
 

EDITAL N. 03/2018-DF  
 
A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP, 
ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS,  no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna pública a Lista de Inscrições Deferidas 
para o IV Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes do 
curso de nível superior em Direito para a Comarca de Sinop/MT, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital, bem como a data e local de realização da prova. 
 

1 - LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 NOME RG Nº 
1 AARON HENRIQUE DE LIMA KUBOTA 27779939 
2 ÁDALIA CAROLINA ALVES DE FREITAS 2054215-1 
3 ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 26339242  
4 ADRIELE APARECIDA BARRANCO DA SILVA 26227794 
5 ALESSANDRA FACCIO FRONZA 223115459 
6 ALEXANDRE DE BARROS BIOLCHI 29010250 
7 ALINE COSTA GOLIJEWSKI 24851264 
8 ALINE MIRANDA BARROS 22731776 
9 ALINE ZANFONATO 22933522 

10 ALISON FIABANI  53538315 
11 ALLEF JUNIOR CLEMENCIA DA SILVA 19294581 
12 ÁLVARO CARVALHO  2640702-7 
13 ALYSON FELIPE CORREA 24703885 
14 AMÁBILA CÂNDIDA 18891055 
15 AMANDA DESIDERIO MOURA 582940138 
16 AMANDA RIBEIRO DA COSTA  28137183 
17 ANA BÁRBARA FERREIRA DE SOUZA  7857723 
18 ANA CAROLINA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO 22598820 
19 ANA CAROLINE UMBELINO PEREIRA 29142873 
20 ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA  1106266 
21 ANA ELIZA BORGES BARBOSA LIOCADIO 3127635-0 
22 ANA FLAVIA TRIQUES DA SILVA 27033031 
23 ANA JESSICA DOS SANTOS FRANCO 2186950-2 
24 ANA KAROLINE MILAN CALVO  2699224-8 
25 ANA LAÍSLA FELISBERTO FREIRE DA FONTOURA GOMES 124327121 
26 ANA LAURA BERTO CAVALCANTE 17126824 
27 ANA LUIZA SOUZA SANTOS 2974548-9 
28 ANA PAULA CARDOSO NASCIMENTO 18071090 
29 ANA PAULA SOUSA DE MORAIS 28288009 
30 ANDERSON DUBAS 24359629 
31 ANDERSON RAFAEL DEPINE OLIVEIRA 25753380 
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32 ANDREIA GARCIA LEAL 1678004-3 
33 ANDREIA YAMAZAKI 1277522-3  
34 ANDRESSA CORRÊA ALVARENGA 2795559-1 
35 ANDRESSA SOARES DA SILVA 24286508 
36 ANGELA FISTAROL 25848003 
37 ANGELA RAQUEL DA SILVA LOPES 27512045 
38 ANGÉLICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT 2941077-0 
39 ANGÉLICA PATRICIA GOMES SILVA 25397303 
40 ANIELE ADRIANA DE SOUSA 2531147-6 
41 ANNA PAULA MILANI DE ANDRADE 1412461 
42 ARIANE CAROLINE SANTOS LIMA 19379536 
43 ARIELY DE BARROS 2488485-5 
44 ARLINE EDUARDA TEIXEIRA  23397217 
45 ARTHUR ANDRÉ  BINI TOLEDO 125597300 
46 ARTUR MENDES GOMES 26508249 
47 ATHAYDA GIOVANA DALL AGNOL 28051440 
48 BÁRBARA CÁSSIA SELZLER DE OLIVEIRA 28816080 
49 BÁRBARA THALITA DE ASSIS 2609555-6 
50 BETINA GOMES 22391550 
51 BIANCA DA SILVA FIGUEIREDO 2731107-4 
52 BIANCA NICOLI 30661935 
53 BRENDA MARTINS PAIXAO  31395147 
54 BRENDA STEFANE GOMES  24394548 
55 BRENDO DIOMAR XIMENDES 23589833 
56 BRUNA BRIZOLA  25608568 
57 BRUNA CAROLINA ALVES ARANTES 2647689 
58 BRUNA CARVALHO OLIVEIRA  27029336 
59 BRUNA CRISTINA REIS SILVA  28836120 
60 BRUNA ELINE FROIS KETZER 2143140-0 
61 BRUNO CAIQUE SILVA 1145420 
62 BRUNO DENIS PICOLI 19216866 
63 BRUNO NUNES GRIEBELER 2717203-1 
64 CAMILA BARRANCO FEROLDI 104489931 
65 CAMILA DE FREITAS COLLI 23931558 
66 CAMILA MEDEIROS CARDAVAL 23222190 
67 CAMILA XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA 25338897 
68 CARLA POLIANE FERREIRA DA SILVA 24351970 
69 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS  23154683 
70 CARLOS DECEZERES PEREIRA 25330020 
71 CARLOS FILIPE QUEIROZ REIS 2865924-4 
72 CAROLINA DE FREITAS COLLI 23931582 
73 CAROLINE DO SANTO 6569079 
74 CAROLINE MARIANO 2537296-3 
75 CAROLINE NADAL ANGELI 23744529 
76 CAROLYNE EDUARDA VON DENTZ 2565407-4 
77 CASSIO SABINO DE MORAIS  28426100 
78 CINDY CAROLINE DA SILVA 2790014-2 
79 CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO 19901496 
80 CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO 24547905 
81 CLAUDINEY PEREIRA NOVAIS 12292127 
82 CLEVERSON CLASEN  20899289 
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83 CRISTIANE DE AMORIN FISCHER 2.706.404-2 
84 CRISTIANE DE SOUZA SEPP 1656019-0 
85 CRISTIANO JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS 19256884 
86 CRISTYANE AIRES GOMES 2113228-3 
87 DAIANA FUZINATO 21871663 
88 DAIANA MACHADO DA SILVA 22709622 
89 DAIANE DOS SANTOS BARBOSA 22831525 
90 DAIELLY SOUZA SANTOS 22986022 
91 DAILENE APARECIDA FERNANDES 2589120-0 
92 DANIEL APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS 13823620 
93 DANIELLA APARECIDA BASTOS DA CRUZ 19972 
94 DANIELLY FERNANDA FREITAS DOS SANTOS 1054301 
95 DARLENE DAL POZ DE OLIVEIRA 15553124 
96 DAVID WESLEI HILARIO DA SILVA 19992610 
97 DÉBORA FONESI SANTOS 25158120 
98 DESANNUSKHAYO DIAS DE ANDRADE 23147075 
99 DIEGO ALVES PAIXAO 21518262 

100 DIEGO BUTTER ALBERTI 1679923-2 
101 DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR 18750370 
102 DORALICE DE SOUZA CAETANO 26477319 
103 DOUGLAS DOS SANTOS SILVA 26106094 
104 DYLAN GUILHERME VITORIO MOURA 24535222 
105 ÉDER HENRIQUE LOPES DA SILVEIRA COSTA 24911291 
106 EDIANE KARINA DAMASCENA 24420697 
107 EDIANES REIS DIONIZIO 24384429 
108 EDILSON MEURER 6391546 
109 EDIVALDO DOS SANTOS 15261093 
110 EDUARDO COSTA RIBEIRO 23124245 
111 EDUARDO FERRETTO  19053126 
112 EDUARDO LUIZ SPIELMANN FERRETTO  19053126 
113 EDUARDO MINORO KINJO AOYAMA 26277735 
114 ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA  25369520 
115 ELAINE CRISTINA LOPES CAETANO 25061992 
116 ELEN LUANA GONÇALVES PENAYO 27955443 
117 ELENA DA SILVA DAVIES 2717646-0 
118 ELIEBER ELIAS SOUZA DA CUNHA 23707259 
119 ELLEN KARINA DOS SANTOS  21109648 
120 EMILY MARIA DA SILVA SANTOS 24581151 
121 ERICA GERONIMO DA COSTA 2420568-0 
122 ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS 24581119 
123 EVELLYN CRISTINA ALVES 2403255-7  
124 EVELYM DA FONSECA FLORENTINO 25837818 
125 FABIO MARCELO NICLOTE 1262577-9 
126 FABIOLAINE TESSA VARGAS  6631425 
127 FELIPE DE GOES E LIMA 22093486 
128 FELIPE NASCIMENTO NUNES 27876209 
129 FERNANDA CRISTINA TAQUES BISPO  22730311 
130 FERNANDA PREZOTTO 10842160  
131 FERNANDA ROTHMUND 15838528 
132 FERNANDO LEITE DA SILVA 6142620110 
133 FRANCIELI OLIVEIRA ENDLER 13606298 
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134 FRANCIELLY HERICHS  DA SILVA  28453905 
135 FRANK BRUNO VIEIRA DIAS 26812436 
136 GABRIEL ESPRENDOR 17840651 
137 GABRIEL FABIANE DE ÁVILA 2944559-0 
138 GABRIEL GALLERT SANTOS 23002808 
139 GABRIEL GOMES DA SILVA 26387980 
140 GABRIEL LUIS APARECIDO DA GUARDA 20948590 
141 GABRIELA DREON SAVEGNAGO 10657289-5 
142 GABRIELA IRANI FERNANDES E SILVA 16791827 
143 GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI 25978608 
144 GABRIELA OLIVEIRA DIAS 24498700 
145 GABRIELA SILVANIA DILL  23938242 
146 GABRIELI CRISTINA DE PAULO FAGUNDES 1158699 
147 GABRIELLA SANTOS GUIMARÃES 20457324 
148 GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK 6032726 
149 GABRIELLY DO ESPIRITO SANTO MODESTO CARDOSO 16553373 
150 GABRIELLY GOMES DOS SANTOS 27712515  
151 GABRIELY KOBELISKI DE MOURA 26716569 
152 GABRYEL RYCK DE SOUZA 25536940 
153 GABRYEL RYCK DE SOUZA 25536940 
154 GELSON MATEUS DE OLIVEIRA  2196911-6 
155 GENILSON MARCOVICZ JUNIOR 22931210 
156 GEOVANA FERREIRA MARTINS 26551314 
157 GERMANO LUIS PAGLIARI 28852222 
158 GESSICA SILVA DE CASTRO 2413510-0 
159 GIANE CAROLINE DA SILVA ROCHA 23339977 
160 GILLIARD DE OLIVEIRA CARLING 108444622 
161 GIOVANA MARIA PICOLI CENEDESI 81146420 
162 GIZELHA SANTANA DE LIMA 104612 
163 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA 21839964 
164 GUILHERME VINICIUS NOVAK RIBAS 23241713 
165 GUSTAVO NIZA DE SOUZA 24754374 
166 HAILTON ZEILINGER SOBRINHO 18944280 
167 HALLYSSON CARLOS AFONSO 19340931 
168 HEBER RAMME BAU  20526132 
169 HERIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2879207-6 
170 HERYCCK EUGENIO VIERO WISNIEWSKI 2556805-1  
171 HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI 2649947-9  
172 HIURY DE SOUZA BARROS 2656807-1 
173 IGNACIO BRUNO VEZENTIN FERNANDES  2583672-2 
174 IGOR LUIZ ALBERTON 24273244 
175 IGOR MURIEL NUNES RIBEIRO 21555362 
176 ISABELA DOS SANTOS TAFFAREL 24661112 
177 ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA 2604234-7 
178 ISABELA REIS 23007320 
179 ISABELLA MARTINS DA SILVA 2114445-1 
180 ISABELLE CARLA CERON FORMIGONI 27854930 
181 IZABELA DIAS PERES 4116514474 
182 JACINE PESSOA DE MOURA  22755780 
183 JAÍNE PRINA TONHOLO 25994077 
184 JANETE DA SILVA RODRIGUES 20687354 
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185 JAQUELINE APARECIDA HOFFMANN DOS SANTOS 21533865 
186 JAQUELINE DAIANA HOLLER MOCELLIN 23795158 
187 JEFFERSON DOS SANTOS FIGUEIREDO 25157504 
188 JENNIFER VIEIRA FERNANDES 23063149 
189 JENNIFFER RHAISSA VAEZ SCHWINGEL 25397460 
190 JÉSSICA BRIGINA 24199869 
191 JESSICA DA CONCEIÇAO ARANHA 8094834 
192 JESSICA DA CONCEIÇAO ARANHA 8094834 
193 JESSICA DAYANE SOUZA BORGES  6901837 
194 JESSICA DE SOUSA SILVA 26059177 
195 JESSICA ELEN  DARSIA 17919827 
196 JÉSSICA PEREIRA DA SILVA 5899384 
197 JESSICA SILVA KLEHM 20659458 
198 JHONN CARLOS SANTANA DE SOUZA 7759988 
199 JILLEANDRO DOS SANTOS SILVA  8202626 
200 JOANDELLY ALVES BEZERRA DA SILVA 23914831 
201 JOÃO HENRIQUE FRIGO PEREIRA 26673479 
202 JOÃO PEDRO BALESTRERI 23173386 
203 JOÃO PEDRO MESSIAS DE FIGUEIREDO 19955871 
204 JOHN LENNON LIMA SANTOS 21964769 
205 JOICE DA SILVA SIQUEIRA ASSIS 25837117 
206 JORDANA PAOLA DA SILVA FERNANDES 16018486 
207 JOSUÉ BRUNO PINHEIRO PALMA 28796942 
208 JUÇARA MARIA DOS SANTOS VARGAS 1941882-5 
209 JULHANA PORTO OLIVEIRA 28924347 
210 JULIA FELIX MENDONÇA SPADA 24013102 
211 JULIENY MOREIRA NEIVERTH 23396342 
212 JULYA VETORELO DA COSTA 23719508 
213 KAIQUE TALLIS P DA SILVA  25241982 
214 KALINE STEFANI MATTIELLO 2070995-1 
215 KAMYLA PIOVISAN PÓVOA 2488427-8 
216 KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA 2497814-0 
217 KATIANE DE SOUZA PADILHA 25155881 
218 KAWANE FARIAS FRANCISCO CAPPELLETTO  25352229   
219 KELLI NANHARA FERREIRA DOS SANTOS 25018507 
220 KEYLA KESIA PEREIRA  25628704 
221 KHATIANE STHEFANY DOS SANTOS 28179340 
222 LAINA KALLIANNI GOTTARDO KOSOUSKI 2151799-1 
223 LAÍS COSTA SAMPAIO 25968769 
224 LARISSA BORBA VIEIRA 25156489 
225 LARISSA JULIANE LEITE DE LIMA  23795344 
226 LARISSA SIMONETO 27959520 
227 LAURA COMPAGNONI BRITO 24693863 
228 LEANDRO ITO FERREIRA 25837036 
229 LEONARDO AFONSO MOGGI SOARES 22520007 
230 LEONARDO EMANOEL DICK 2446045-1 
231 LEONARDO GONÇALVES DORNELLAS 23039922 
232 LETICIA APARECIDA SEMIGUEM 95894852 
233 LETICIA DE ARAUJO DREHER 2901886-2 
234 LETÍCIA KRUCZKEWICZ 26718570 
235 LETÍCIA NUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA 24670758 
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236 LETICIA RICCI GRANDINI 25097954 
237 LETYCYA SANTANA DORILEO 14825333 
238 LILIANE CRISTINA FERREIRA CABRAL 29786096 
239 LISANDRA SIMONETO 24362948 
240 LIZANDRA DE SOUZA RODRIGUES  528718411 
241 LUANA APARECIDA DA SILVA 28183975 
242 LUANA BIAZE TOLEDO 2567996-1 
243 LUANA GUERRA CARDOSO DA SILVEIRA 25055020 
244 LUANA SILVA LUCCA 26307731 
245 LUANNA ANDRESSA SILVA 24595462 
246 LUANY STEPHANY DOS SANTOS NEPUMUCENO 2722166-0 
247 LUCAS CORADINO DE SALLES 23801700 
248 LUCAS DE MARCO 13.172.821-2 
249 LUCAS DE OLIVEIRA GUERREIRO 24982040 
250 LUCAS FELYPE ALMEIDA ANDRADE TRINDADE 23134666 
251 LUCAS FRANCISCO 2897911-7 
252 LUCAS GABRIEL BIATO 2576484-5 
253 LUCAS LOUREIRO E SILVA  2438603-0 
254 LUCAS PAGEHU LOPES LOCATELLI DA SILVA  24367036 
255 LUCAS SILVA MACHADO 25125575 
256 LUIZ HENRIQUE MOREIRA 28580494 
257 LYDIAN GABRIELA VITORIO MOURA 2565685-6 
258 MADELINE VOZNAK CAMPOS 2654943-3 
259 MAELY BRUNNA DE SANTANA 5940820131 
260 MALYE PALACIO CLEMENTE 23206454 
261 MARA MIE FUZIGAMI 27251497 
262 MARCELA DIOLINDO ALMEIDA 21699909 
263 MARCELA FERNANDES RIBAS 1447865-0 
264 MARCELO GOMES DE AGUIAR 4,46693E+11 
265 MARCIA CRISTINA FERRI 12222097 
266 MÁRCIA CRISTINA FERRI  1222209-7 
267 MARCIELI MASSIGNAN 24726834 
268 MARCILÉIA PEREIRA DE SOUZA 991375 
269 MARCOS ANDRÉ SILVA 25638297 
270 MARCOS ZIMERMANN 19775369 SSP-MT 
271 MARCUS STEFFANELLO 2810132-4 
272 MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT  2159283 
273 MARIA EDUARDA BARTOLOMEU FREITAS 25926500 
274 MARIA EDUARDA BERNINI SOARES LEAL 2317252-5 
275 MARIA EDUARDA FRARE GIMENES  24795917 
276 MARIA EDUARDA PINHEIRO CAOVILLA 29584426 
277 MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS 8950768 
278 MARIANA QUEIROZ DO CARMO  25062042 
279 MARIANN NATHALYE BARTH DA SILVA  28693957 
280 MARIANNA NATHALYE BARTH DA SILVA  28693957 
281 MARINA DE ANDRADE KETTERMANN 13.805.980-4 
282 MARISANGELA DOS SANTOS DE BRITO 1733657 
283 MARLON FELIPE BERTOLINI NOGUEIRA 26733137 
284 MARLON ROCHA MIRANDA DE SOUZA 24813451 
285 MARYA KAROLINA RELVA HENKLEIN 23751860 
286 MATEUS ALPINO PADOVAN 1997356-0 
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287 MATEUS DE CAMPOS GONÇALVES BERNARDES 22310142 
288 MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO 22417966 
289 MATHEUS ALISSON MARQUES 23982420 
290 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS  2679287-7 
291 MATHEUS HENRIQUE DE ARRUDA 22962301 
292 MILENA GABRIELI PAES 26645866 
293 MILENA LIMA DOS SANTOS 25673254 
294 MIRIAM FELIX DE CARVALHO  22962395 
295 MOARA CAROLINA FORTUNA DE LIMA 21173474 
296 MURILO AKIRA OZIMA 571368529 
297 NAIARA CAMARGO MARTINS  133116338 
298 NAIARA DO NASCIMENTO NEVES 386720150 
299 NAIR NEVES DE BRITO ANDRADE 16447778 
300 NATÁLIA COZER 1285205406 
301 NATALIA DOS SANTOS BAGATINI 2516096-6 
302 NATALIA SILVA RIBEIRO 6851598 
303 NATHÁLIA SILVA DA SILVEIRA 28436067 
304 NATHIELY FONSECA DE OLIVEIRA 2887312-2 
305 NICOLE CAROLINE SIMA 27587096 
306 NICOLE PAULINO VILELA LOBO  28921046 
307 NORANEUZA RODRIGUES LIMA 901443760 
308 PABLO AUGUSTO OSS 141920812 
309 PABLO ESCOBAR 25968637 
310 PALOMA PFLÜGER BARBOSA 3123484895 
311 PATRICK PEREIRA MIGLIORANZA 2998615-0 
312 PAULA GOLLNER LOPES 529347246 
313 PAULO CESAR CARVALHO JUNIOR 21319405 
314 PAULO LEONARDO ALMEIDA 25425358 
315 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN 2215310-1 
316 PIETRA LOUISE DE CARVALHO MARIA OLIVEIRA 2951110-0 
317 POLLYANNA SOUZA SANTOS MACENA 21093776 
318 RAFAEL ÁVILA FINATO 2498188-5 
319 RAFAEL FARIAS FRANCISCO 23803010 
320 RAFAELA ROSA CRISPIM 24690872 
321 RAMON GABRIEL TRIERWEILER ZUBLER 29524180 
322 RAYANI GABRIELLA NASCIMENTO  2161338-9  
323 REBECA RENATA DE OLIVEIRA FIDÉLIS 22223177 
324 RENAN DE OLIVEIA LIMA 25519964 
325 RENATA FRANCINO DE FREITAS 27345912 
326 RENATA MARIA LOEFF BRANDT 5359563 
327 RHAYANNE PARDIM VIEIRA 22506195 
328 RICARDO BILER FRIEDERICHS  536509992 
329 RODRIGO SOUZA MOREIRA 2343972-6 
330 ROGERIO HELAN DE PINHO FARIAS 19565275 
331 RONALDO BOBADILIA MACENA 2058496 
332 RONI ALEX DA SILVA 17252199 
333 RUTE CAETANO RODRIGUES DA SILVA 22543946 
334 SAMUEL LEITIS BARBOSA MUNHOZ  1104775 
335 SARA JULYA SOUSA DOS SANTOS 24554057 
336 SARAH ANGELICA FALCHETO 2921368-1 
337 SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA 19666349 
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338 SHEYLLA MARCIA MEAZZA 22868348 
339 SIRLEI RODRIGUES DA SILVA 4163534-7 
340 STEFANO GOMES MARTINS 22692177 
341 STEPHANI GENUINO DE LIMA 30088682 
342 SUELITON SANTANA SILVA 1972262-1 
343 TAILER MATHEUS ALVES RODRIGUES 20235143 
344 TAINÁ NASCIMENTO DOMINGUES 2832742-0 
345 TAINARA RODRIGUES DA SILVA 2713274-9 
346 TAÍS FERREIRA DA SILVA 2684132-0 
347 TALISSA FERNANDES DE HOLANDA MORAES 24622214 
348 TASSIANA ANDRUCHAK DE AZEVEDO 22113436 
349 TASSIANO ANGELO NOVELLI ZANCHETTIN 21969809 
350 TATIELI GRANDO SCHNEIDER 23370750 
351 TAUANE NATIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 24201103 
352 TAUANY JACKELINE MONTEIRO MASS 2636588-0 
353 TERESINHA PRISCILA FERREIRA DA SILVA DILL 31624430 
354 THAÍS MERCÊS KOEHLER 527448400 
355 THALES PIAIA MORANDI  5113535 
356 THALLES SEMENSATO 22648186 
357 THAYANE NIKELE FERNANDES ALCÂNTARA 28213920 
358 THAYNARA CELESTINO PERETO CUNHA 28144821 
359 THAYS DA FONSECA SILVA 25113364 
360 THIAGO ANDREY FUCHS 2377728-1 
361 VANESSA ALVES DOS SANTOS 2559227-0  
362 VANESSA BERNARTT COBOS 1694416-0 
363 VICTOR DIOGO FERRO 20918917 
364 VICTOR LUIZ CARUS 1102043401 
365 VICTÓRIA FARIAS DA SILVA 23833815 
366 VICTORIA FIGUEIREDO 23924861 
367 VICTORIA GELDES CHROSTOWSKI 26245108 
368 VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA 22732950 
369 VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA 2647919 
370 VIVIANE APARECIDA GOMES DA SILVA 28796632 
371 WALLESKA PEREIRA BRUM DA SILVA 23782129 
372 WANESSA CAMPOS DE ARAÚJO  7244198 
373 WANESSA KATHERINE MARQUES DE SOUZA 3201649-2 ,  
374 WENDEL AGUIAR PINTO 7275316 
375 WENDER DE SOUSA SILVA 24529699 
376 WESLEY AUGUSTO SILVEIRA 27513122 
377 WEVERTON DE PAULA DA SILVA 2149244 
378 WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA 25908910 
379 WILLIAM CESAR DE SOUZA 19648464 
380 WILLIAN MENEZES BERTOLO 22702105 
381 WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 22916083 
382 WITALA LOPES TITICO  26069474 
383 YAGO GLAUFE CRUZ DA SILVA  7312893 
384 YARA GONÇALVES SILVA 2951645-5 

 

2. DOS RECURSOS 
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2.1 Eventuais recursos quanto ao indeferimento das inscrições deverão ser realizados por 
escrito, conforme disposto no item  8 do Edital n. 02/2018-DF, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação do presente Edital, direcionado à Diretoria do Foro da Comarca de 
Sinop e encaminhados no e-mail: sinop@tjmt.jus.br, utilizando-se o formulário disponível no 
site do Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de 
Estagiários. 
 
 

3. DA DATA E LOCAL DA PROVA 
 

Data: 26 de agosto de 2018. 
Horário: das 09h às 12h 
Local: Faculdade Fasipe 
Endereço: Av. Magda Cassia Pissinati Nº 69 - Residencial Florença - Sinop - MT. 
 
 

3.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de identificação 
original e caneta esferográfica de material transparente e tinta nas cores azul ou preta, com 
antecedência mínima de 30 minutos antes do início da prova. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado de forma da Lei. 
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, aos vinte  dias do mês de  agosto do ano 
de dois mil e dezoito. Eu,  Vanilza Cândida M. Misturini, Gestora Geral, digitei e subscrevi. 

 
Rosângela Zacarkim dos Santos 
Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal 
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